Cena 10 Kč

Emil Katschner
Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám
připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která
v Polici zapustila své kořeny na dlouhou dobu a díky své píli a
podnikavosti se její příslušníci stali významnými zakladateli
kovozpracujícího průmyslu na Policku.
Polická historie rodu Katschnerů se počíná rokem 1843, kdy do
Police přišel 16letý synek nemajetného polního zahradníka
z Obersooru (Zárova) Josef Katschner a nastoupil v obchodě
tehdejšího purkmistra Františka Šolce jako obchodní příručí, v oné
době označovaný jako kupecký mládenec – aniž dnes víme, proč a za
jakých okolností se tak stalo. (Je to dnešní Horní Žďár u Starých Buků
– pro milovníky historie připomeňme, že se zde roku 1745 odehrála
jedna z bitev v pořadí druhé slezské války o rakouské dědictví mezi
pruským králem Bedřichem II. a Karlem Lotrinským.)
Ponechme o jeho vzestupu vyprávět kronikáře Josefa Brandejse:
„Josef Katschner přišel co chudý a mladý ještě kupecký mládenec do
obchodu Franze Šolce v roce 1843 a až do roku 1855 u něho setrval.
On byl u obecenstva v obchodě oblíben, lidé k němu rádi chodili nakupovati, říkali jemu všeobecně »Šolcu půlmistru Josef«. Tu pak sobě
najal krám i s obchodem od Františka Pášmy, kupce v čp. 74, dosud
svobodný ještě a aby mohl téhož času koncesi obdržeti samostatně,
tak tu koupil sobě domek na Splachově čp. 241 a mohl sobě zakoupiti
městské právo sousedské. I hnedle od
jeho začátku jeho
samostatné živnosti
provozování, an byl u
lidu již u Fr. Šolce
oblíben, tak také i tu
jemu přálo a štěstí
jemu sloužilo, a hned
z prvého začátku počal
jemu obchod kvésti,
kterýžto obchod sobě
šířil, zboží v krámě
rozmanité rozmnožoval, nové věci též do
obchodu zaváděl. Ku
nočnímu
osvětlení
různé oleje, svíčky,
lampy a též nejprvněji
petroleum pořídil a tu
počala louč ustupovati
novějšímu
systému
osvícení domácností.“

Číslo 2 z ÚNOR 2008
Roku 1854 se Josef Katschner oženil s Gabrielou, dcerou Josefa
Birkla, místního provazníka a majitele obchodu se železným zbožím
v čp. 77 na náměstí. Roku 1860 dům od svého tchána koupil „a
obchod se smíšeným zbožím a se železem tu značně rozšířil a zvelebil
a zde velmi dobrý obchod vedl, až také tu obchodem tím dosti značně
vynikl a sezámožnil, takže i sobě ještě mimo v tomto domě svého
zařízení koupil dům čp. 17 od bývalého jeho šéfa Františka Šolce.
V roku 1865 Josef Katschner tento dům celý také přestavěl pro své
lepší pohodlí v krámě a ku obývání [připomeňme, že zde také zastavěl
podloubí]. Také nakoupil si mnoho korců polí a byl dobrým
hospodářem. Roku 1876 koupil též čp. 226, tak zvanou Koubovnu. On
celou svou četnou rodinu dosti dobře zámožně vybavil.“ Z chudého
kupeckého mládence se svou pílí stal vážený a zámožný měšťan. Je
proto vcelku logické, že byl roku 1874 také zvolen starostou obce.
Připomeňme, že právě za období jeho úřadu došlo k přestavbě
radnice, která byla opatřena novou věží, k jejímž novým hodinám sám
věnoval jeden bicí cimbál. Asi samozřejmé bylo i jeho členství ve
výboru „Tělocvičně-hasičské jednoty Sokol“, roku 1879 se dokonce
stal jeho předsedou. Podruhé byl starostou zvolen v roce 1882.
S manželkou Gabrielou měl osm dětí. Připomeňme jeho syna
Josefa (*1858, g1914), který se oženil s Annou Bernhardovou,
dcerou hostinského „U zeleného stromu“ (její sestru Františku měl
Vilém Pelly st.). Ten si ve svém domě čp. 17 na náměstí zavedl
obchod se železným zbožím (nyní je zde prodejna knih) s dosud
nevídanou šířkou nabízeného sortimentu, později se pustil i do strojní
výroby nudlí, makaronů a sušené zeleniny, kterou provozoval v domě
čp. 16, a která velmi zdárně prospívala. Roku 1907 zahájil v Hradci
Králové stavbu své továrny na výrobu cukrovinek, nudlí, makaronů a
vaječných výrobků – první továrnu na výrobu perníku v RakouskuUhersku. Výroba těstovin z jeho továrny tehdy pokryla celý domácí trh
i export hlavně na Balkán. Do Hradce Králové se roku 1908 z Police
odstěhoval.
Nás však s v souvislosti s vývojem kovozpracujícího průmyslu
více zajímá o rok mladší syn Emil (*1859), jehož portrét zdobí tuto
obálku PM. Věnoval se rovněž obchodu, ale na rozdíl od otce již nabyl
odborného vzdělání; vystudoval německou obchodní školu v Trutnově
a poté prodělal praxi v několika pražských závodech. Zjištění, že na
dovoz většiny jednoduchého železářského zboží má takřka monopolní
dovoz Německo, jej nakonec přimělo k rozhodnutí začít s touto
výrobou v Čechách. Došlo k tomu roku 1886, kdy jeho otec Josef
Katschner koupil na jeho podnět od mlynářů mezihorního Beyera,
Herzoga z Městského mlýna a Pohla z Pekařského mlýna vhodný
stavební pozemek. Tam, kde kdysi stávala koželužská valcha Jana
Legeho, postavili roku 1887 malou továrnu (dnes čp. 257 v Nádražní
ulici – objekty fy Hauk a SAN). Prvních osm dělníků zde začalo pod
odborným vedením německého dílovedoucího Bedřicha Karla Meiera,
který byl získán z vestfálského Remscheidu (tehdejšího střediska
vyspělého železářského průmyslu), na ručních lisech a dalších strojích
poháněných vodní silou s výrobou jednoduchého kovového zboží,
např. pantů, petlic a různého stavebního kování.
... pokračování na zadní straně
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Koeficient pro daň z nemovitostí
Koeficient pro daň z nemovitosti zůstává i nadále dle
platné vyhlášky města č. 8/93, o snížení koeficientu pro daň
z nemovitosti, pro k.ú. Police nad Metují a Velká Ledhuje
ve výši 1,4 a pro k.ú. Radešov, Hony, Pěkov a Hlavňov ve
výši 0,6.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Odpadové informace
Vysloužilé elektrospotřebiče
nepatří do popelnice
V minulém čísle měsíčníku jsme psali o nutnosti třídění
odpadů a o tom, na jaké složky máme odpady třídit tj. na:
a) využitelný odpad - papír, sklo, plasty a nápojové
kartony, kovy a biologicky rozložitelný odpad
z kuchyní,
b) elektroodpad,
c) nebezpečný odpad,
d) objemný odpad,
e) odpad ze zahrad a parků,
f) zbytkový odpad.
Takto vytříděné odpady je pak potřeba odložit na místa
k tomu určená. V lednu jsme začali jsme složkou a)
využitelné odpady.
V tomto čísle budeme pokračovat složkou b)
elektroodpad. Elektroodpadem jsou veškerá vyřazená
elektrická a elektronická zařízení (elektrospotřebiče) včetně
komponentů, které jsou jejich součástí. Elektrospotřebiče
jsou již dlouhá léta nedílnou součástí našeho života. Jejich
vývoj se neustále zrychluje, vyvíjejí se nové a cenově
dostupnější. Dříve se tyto spotřebiče vyráběly tak, aby
vydržely co nejdéle a při poruchách se v maximální možné
míře opravovaly. Dnes je tendence ke kratší době užívání,
neopravovat je, rychleji je obměňovat za nové a ty staré
vyřadit. Tím vzniká stále více elektroodpadu. Velká část
tohoto odpadu stále ještě končí v popelnicích a poté na
skládkách a nezřídka také ve volné krajině, kde mohou
způsobit poškození životního prostředí nebo narušení jeho
přírodního vzhledu. Takto pak také není možné využít
mnohé cenné suroviny, ze kterých jsou elektrospotřebiče
vyrobeny. Nutnou a správnou cestou je jeho odložení na
místech k tomu určených a následné znovuvyužití,
případně šetrné odstranění. Tak jako je to s výrobci a
dovozci obalů, je to podobné i s výrobci a dovozci
elektrozařízení. Ti mají zákonnou povinnost postarat se
o svoje výrobky po skončené jejich životnosti - zajistit
jejich zpětný odběr, zpracování, využití, případně
odstranění. Proto
byly vytvořeny kolektivní systémy
(podobně jako eko-kom), které toto pomáhají zajistit. Město
je do těchto systémů zapojeno prostřednictvím společnosti
Marius Pedersen, a.s.
Do elektroodpadu patří:
velké a malé domácí elektrospotřebiče (pračky, sušičky,
myčky, sporáky, ventilátory, klimatizace, topidla,
chladničky, mrazničky, varné desky, mikrovlnné trouby,
odsavače, ohřívače vody, vysavače, žehličky, fritovací
hrnce, toustovače, kávovary, varné konvice, el.nože,

el.váhy, holící strojky, el.zubní kartáčky, masážní strojky,
el.šicí stroje, el.nářadí a nástroje a další),
výrobky spotřební elektroniky (fotoaparáty, sluchátka,
dálkové ovladače, mikrofony, adaptéry, nabíječky, časové
spínače, rádia, radiobudíky, gramofony, magnetofony
(+kazety), discmeny, walkmany, MP3, CD přehrávače
(+CD), věže, elektronické hry, televizory, domácí kina,
DVD, video, videokamery (+kazety), zesilovače, el.
hudební nástroje, ladičky, metronomy a další),
informační a telekomunikační zařízení (osobní počítače
a jejich části, tiskárny, skenery, elektronické diáře,
kalkulačky, el.psací stroje, telefony, bezdrátové a mobilní
telefony),
osvětlovací technika (svítidla a světelné zdroje - zářivky,
výbojky, kompaktní žárovky), které již dosloužily. Tento
odpad nepatří do popelnice, ale je nutné odložit ho na
místech k tomu určených, ze kterých bude odvezen
k řádné demontáži a následnému využití nebo řádné
likvidaci. Naše městská odpadová vyhláška stanovuje, že
místa určená k odkládání elektroodpadu jsou tato:
místa zpětného odběru (obchody, kde byly spotřebiče
zakoupeny a jimi vytvořená místa)
sběrný dvůr
sběrné vozidlo společnosti Marius Pedersen, a.s. při
pouličním (zastávkovém) sběru odpadů (Radešov,
Hlavňov, Pěkov, Hony)
Elektrozařízení, které odkládáte, musí obsahovat všechny
konstrukční části a součástky.

Upozornění
Upozorňujeme
podniky,
firmy,
podnikatele,
obchodníky a ostatní společnosti, provozovny a
organizace na to, že nakládání s odpady, které vznikají při
jejich činnosti se řídí zákonem o odpadech č.185/2001 Sb.
v platném znění (dále jen zákon) a povinnostmi, které jim
tento zákon, jako původcům odpadu ukládá. Pokud chtějí
využívat městský odpadový systém, mohou tak činit,
podle § 18 zákona, pouze na základě písemné smlouvy
s městem. Město jim prostřednictvím odpadové firmy zajistí
likvidaci vytříděného zbytkového odpadu podobného
komunálnímu ze standardních odpadových nádob a umožní
jim využívat kontejnery na využitelné odpady (plasty, sklo,
papír). Pokud využívají městský odpadový systém bez
smlouvy, hrozí jim podle § 66 zákona uložení pokuty do
výše 300.000,- Kč.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Městské lesy a DSO Lesy Policka
Z důvodu změny výkladu daňových zákonů, které mají
vliv na účetní postupy DSO Lesy Policka, je současný
způsob vkladu majetku do DSO nevýhodný a vedl by proti
záměrům, pro které bylo DSO založeno (hospodařit
společně, aby bylo dosaženo lepších hospodářských
výsledků). Aby nemuselo dojít k rozpuštění DSO, je
navrženo změnit stanovy DSO tak, že lesní majetek
jednotlivých obcí nebude do DSO vložen, ale bude obcemi
pronajímán a jednotlivé členské obce budou dostávat výnos
ze svého lesního majetku formou nájemného od DSO. Výše
nájemného bude navržena tak, aby odpovídala čistému
výnosu z hospodaření, a aby DSO hospodařila bez zisku.
Z uvedených důvodů schválila rada města záměr pronájmu
městských pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
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Informace o nové NPR Broumovské
stěny a NPP Polické stěny
Ministerstvo životního prostředí oznámilo dotčeným
obcím, vlastníkům a správním orgánům dva návrhy na
vyhlášení zvláště chráněných území podle zákona o ochraně
přírody a krajiny (dále jen zákon). Jedná se návrhy nově
vyhlásit Národní přírodní památku (NPP) Polické stěny
a nově vyhlásit Národní přírodní rezervaci (NPR)
Broumovské stěny. Obě chráněná území vycházejí svým
rozsahem ze současné NPR Broumovské stěny a jde
v podstatě o její rozdělení na dvě části. Tento záměr
vychází z toho, že současná NPR Broumovské stěny
nedosahuje svým přírodním prostředím - současným stavem
a rozsahem dochovaných původních společenstev, kvality
jako jiné NPR. Proto je navrženo provést rozdělení po
hřebenové katastrální hranici, na kvalitnější území (SV
část) - novou NPR Broumovské stěny s přísnějším
režimem ochrany a na méně kvalitní území (JZ část) novou NPP Polické stěny s mírnějším režimem ochrany.

Nová NPR Broumovské stěny
Jedná se o přírodní území s rozlohou 563 ha, na k.ú.
Křinice, Martínkovice a Božanov.
Předmětem
ochrany
navrhované
NPR
je
geomorfologicky unikátní území v kvádrových pískovcích,
s mimořádně významnými formami pseudokrasového
reliéfu, vyskytujícími se především v podobě rozsáhlých
skalních plošin a měst, složitě členěných hřbetů a skalních
věží, kaňonů, soutěsek a jeskyní, se zbytky přírodních
lesních ekosystémů s ojedinělými rostlinnými a živočišnými
společenstvy. Cílem ochrany je zachování stávajících
přírodních hodnot, především reliéfu a zbytků přirozených
lesních ekosystémů, které jsou současně biotopem vzácných
a ohrožených druhů, dále stabilizace nepůvodních lesních
porostů, minimalizace negativních zásahů a celkové zlepšení
přírodního prostředí NPR. Základní ochranné podmínky
jsou dány zákonem pro všechny NPR (§29). Některé
činnosti je možné zde vykonávat pouze se souhlasem orgánu
ochrany přírody, a to:
provádět změny druhu pozemků nebo způsobu
využití
upravovat povrch komunikací jiným materiálem než
místního geologického původu
zřizovat myslivecká zařízení.

Nová NPP Polické stěny
Jedná se o přírodní území s rozlohou 688 ha, na k.ú.
Hlavňov, Slavný, Suchý Důl a Bělý. Předmětem ochrany
navrhované NPP je geomorfologicky unikátní území
v kvádrových pískovcích, s mimořádně významnými
formami pseudokrasového reliéfu, vyskytujícími se zde
především v podobě rozsáhlých skalních plošin a měst,
složitě členěných hřbetů a skalních věží, kaňonů, soutěsek a
jeskyní. Cílem ochrany je zachování stávajících přírodních
hodnot, především reliéfu a zbytků přirozených
společenstev, které jsou současně biotopem vzácných a
ohrožených druhů, dále minimalizace negativních zásahů a
celkové zlepšení přírodního prostředí NPP. Základních
ochranné podmínky nejsou zákonem obecně specifikovány,
jako je tomu u NPR, pouze je stanoveno, že změny či
poškozování NPP či jejich hospodářské využívání, pokud by
tím hrozilo jejich poškození, jsou zakázány. Některé
činnosti je možné zde vykonávat pouze se souhlasem orgánu
ochrany přírody, a to:

provádět změny druhu pozemků nebo způsobu
využití
upravovat povrch komunikací jiným materiálem než
místního geologického původu
provádět geologické práce se zásahem do území
provádět značení horolezeckých terénů a jejich
údržbu
provádět horolezeckou činnost mimo horolezecké
terény
provádět značení cykloturistických tras nebo tras pro
pěší
zřizovat myslivecká zařízení.
K zabezpečení před rušivými vlivy bude pro obě
chráněná území sloužit jednotné ochranné pásmo v prostoru
okolo Hvězdy (zastavěné plochy, okolní venkovní plochy a
přístupová komunikace z horního parkoviště k chatě).
Z hlediska druhu, jsou téměř veškeré pozemky na území
navržených NPR a NPP lesní pozemky (1250 ha), zbývající
část jsou ostatní plochy - ostatní komunikace (1 ha). Na
území ochranného pásma se jedná především o ostatní
plochy, dále zastavěné plochy a nádvoří a drobná část lesní
pozemky. Pro obě navržená území byl zpracován návrh
plánu péče, se kterými je možné se seznámit na správě
CHKO Broumovsko nebo na internetových stránkách MŽP
(www.env.cz).
Obě chráněná území by měla být vyhlášena od 1.7.2008.
Dotčení vlastníci pozemků a dotčené obce mají možnost
uplatnit k návrhu své námitky, a to do 60-ti dnů od jeho
doručení.
Pro občany Policka a případné jiné turistické
návštěvníky lze obecně a velmi zjednodušeně říci, že výše
uvedeným vyhlášením NPP Polické stěny dojde ke zmírnění
ochranného režimu JZ části původních Broumovských stěn.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Z komisí a výborů
Rada školy
Rada školy na lednové schůzce schválila Výroční zprávu
Základní školy a Mateřské školy Police nad Metují za školní
rok 2006-2007. Dále jsme se věnovali mimoškolní činnosti
dětí, návštěvnosti a nabídce kroužků školních družin (v ZŠ
Police n. Met. i v ZŠ Bezděkov n. Met. ). Tato školská rada po
dohodě s děvčaty mateřského centra se uskutečnila v
„MaMiNě“. Věnovali jsme se možnostem spolupráce
mateřského centra s městem Police nad Metují. Děvčata
projevila zájem o navázání spolupráce mezi mateřským
centrem a mateřskými školami. V nejbližší době osloví
zástupkyně „centra“ vedení MŠ a domluví se.
Ústředním tématem příští školské rady bude spolupráce
škol s Centrem celoživotního vzdělávání Pellyho domy.
Lenka Fulková

Kulturní komise
se sešla 31. 1. 2008 v Pellyho domech. Na programu
jednání byla např. příprava Polických divadelních her (během
února podá město žádost na Královéhradecký kraj o finanční
podporu letošního ročníku) a příprava nástěnného kalendáře pro
rok 2009. Vzhledem k velkému ohlasu na kalendář s leteckými
fotografiemi a nedostatku výtisků budeme jednat s Liborem
Jenkou o poskytnutí dalších fotografií a vydání kalendáře i pro
příští rok. Předběžně jsme také diskutovali o některých
výstavách pro první pololetí a o Polické pouti.
Jana Rutarová
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Stavební komise
Přeložka silnice II/303
Stavební komise souhlasí s vypsáním veřejné zakázky
malého rozsahu města Police nad Metují na realizaci akce
„Přeložka komunikace II/303 1. etapa – dokončení a II.etapa
ozelenění “ . obeslané firmy: Ing. Jan Topinka – zahradní
architektura, Krušnohorské lesy,a.s. - Jirkov, Zahradnictví
Forejtek - Kvasiny, Dalibor Zobal – Zahradnictví Hronov.
Kritéria: cena váha 60%, výhodnost smlouvy váha 40 %.
Výběrová komise: Zdeněk Kadidlo, ing. Jan Troutnar, ing.
Pavel Scholz, Michal Mucha, Hauk Josef. SK upozorňuje
TS na nutnost zlepšení údržby ozeleněných ploch v roce
2008.
Přístavba ZUŠ
O dotaci na rekonstrukci ZUŠ budeme žádat
z regionálního operačního programu ROP NUTS II
Severovýchod. Investice do rekonstrukce, modernizace,
vybavení zařízení odborných škol je podmíněna zavedením
nových vzdělávacích programů, nebo alternativních forem
vzdělávání. Výše dotace - dotační prostředky budou
maximálně 92,5 % celkových oprávněných nákladů. Nyní
máme zpracován projekt pro vydání stavebního povolení,
probíhá vydání územního rozhodnutí. Předpokládaný termín
realizace rok 2009. K žádosti je předkládán standardní
položkový rozpočet stavební části. Rozpočtem je třeba se
nyní co nejpodrobněji zabývat. Termín podání žádosti je
stanoven do konce března 2008.
Operační program životní prostředí.
V současné době běží výzva operačního programu
životního prostředí „Oblast podpory - realizace úspor
energie“, která je určena pouze pro školy. Jedná se o
snižování spotřeby energie, zlepšením tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení
obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či
rekonstrukce otvorových výplní). Pro podání žádosti
nemáme zpracovány potřebné přílohy. SK doporučuje zadat
vypracování projektové přípravy v souladu s podmínkami
operačního programu životní prostředí a vše připravit pro
možnost podání v další výzvě OPŽP. Dále SK doporučuje
zjistit možnost zahrnutí varianty výstavby krovu střechy do
uznatelných nákladů a pokud krov nebude uznán, řešit
variantou dvě - zateplením stropu a ploché střechy
posledního podlaží..
Pěší zóna v Kostelní ulici, náměstí
Na stavební komisi se diskutovalo o rozsahu a podobě
budoucí pěší zóny. SK byla seznámena s dopisem správců
bytových domů v blízkosti náměstí a návrhem pana
Frydrycha a slečny Váňové na vznik pomníku z litinových
„cihliček“ ve tvaru městského znaku na náměstí. Správci
bytových domů jsou pozváni na únorové jednání stavební
komise. SK doporučuje navázat kontakt se střední,
popřípadě vysokou školou stavební (architektury) a vyhlásit
soutěž na vypracování studie pěší zóny s cílem ujasnit si
zadání. Dále žádáme oslovit majitele domů v Kostelní ulici
na opravu fasád.
Předseda komise vznesl návrh na osvětlení kláštera ze
severní strany (nasvícení dvou věží a bočního traktu).
Realizace pěší zóny by byla pravděpodobně po etapách a po
provedení průzkumu názorů obyvatel města. V první fázi by
se mohla zprovoznit pasáž vedle radnice s cílem napojení na
přeložku II/303. Rozhodující pro vytvoření zóny je otázka
dopravy, dopravního generelu, návaznost na autobusové
nádraží, režim zásobování obchodů. Také je důležitá

návaznost na parkovací plochy (vypracovat systém
parkování ve městě), vypracovat dlouhodobý plán budování
cyklotras, propojení na zeleň v okolí. Součástí pěší zóny by
měly být sochy, architektura, zeleň, kamenné nádoby,
květiny, dostatek laviček, informační systém atd. Zatím je
naše pěší zóna ve fázi představ a vizí. Mělo by to být místo,
kde bude skutečně příjemné chodit, nakupovat, sedět za
hezkého dne v restauracích a cukrárnách, nebo prostě na
lavičkách, kde bude mikroklima zpříjemněno drobnou
architekturou, zelení a podobnými příjemnostmi, které
všichni známe nejen z cest po světě, ale dnes už i z mnoha
měst v naší zemi.
Žádost společnosti Vodafone o souhlas s uložením
elektropřípojky do pozemku p.č. 1175 Pěkov
RM dne 12. listopadu 2007 schválila uložení
elektropřípojky do pozemku p. č. 1175 k. ú. Pěkov
s podmínkou, že po dokončení stavebních prací uvede
investor místní komunikaci do řádného stavu, nejlépe
živičným povrchem. Dne 14. 1. 2008 společnost Vodafone
reagovala na toto usnesení návrhem provést opravu
komunikace dosypáním a zhutněním příslušné drtě
s doplněním odtokových žlabů. Přesná skladba bude
upřesněna v prováděcí projektové dokumentaci a poskytnuta
obci k odsouhlasení. Stavební komise s tímto navrhovaným
řešením souhlasí. SK doporučuje vyzvat Vodafone k sepsání
smlouvy o jiném právu stavebníka umístit, provést a užívat
stavbu na pozemku, jehož stavebník není vlastníkem (v
návaznosti na ustanovení § 86 odst. 2 písm. a) zákona č,
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (stavební zákon).
Žádost o změnu nájemní doby a o finanční spoluúčast na
úpravách společných prostor domu Kostelní 99 v Polici
nad Metují KB.
KB žádá o úhradu nákladů na úpravu společných prostor
domu. Jedná se o následující položky: oprava vnitřní omítky
chodby, malba, výměna dlažby, výměna elektroinstalace a
světel, celkem dle rozpočtu 72.000,- Kč. SK po zvážení výše
ročního nájmu, stávajícího technického stavu a nákladů na
opravy v minulých letech doporučuje zahájit osobní jednání
s představiteli KB o možnosti prodeje nemovitosti.
V případě nezájmu o koupi nemovitosti vypracovat návrh
nové nájemní smlouvy, kde bude delší výpovědní lhůta,
zvýšený nájem, a že drobné stavební úpravy provede KB na
vlastní náklady.
Na stavební komisi byly upřesněny některé odhadované
náklady na akce pro rozvojovou studii Policka.
Ing. Scholz Pavel - předseda

Dotazníkový průzkum „Rozvoj
území Policka“
Jak jsme Vás již informovali
v minulých číslech měsíčníku, rádi
bychom znali názory a doporučení
občanů týkajících se rozvoje
jednotlivých obcí Policka i území
celého mikroregionu Policka.
Připravili jsme tedy dotazníky, které se týkají širokého
okruhu života v našem regionu. Obsahují otázky z těchto
oblastí: kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí;
bezpečnost; obchod, služby a cestovní ruch; zdravotnictví a
sociální služby; kultura, sport, volný čas, vzdělávání,
veřejná správa. Náhodným výběrem, dle statistických

4
metod, bylo z celého regionu vybráno 5 % obyvatel nad 15
let. Tyto vybrané občany osloví pověření tazatelé a požádají
je o vyplnění dotazníků. V případě zájmu mohou pomoci
s jejich vyplněním. Dotazníky jsou zcela anonymní, není
třeba vyplňovat identifikační data (kromě pohlaví, věku,
vzdělání). Vyplněné dotazníky je možné odevzdat přímo
tazatelům, na obecní úřady v jednotlivých obcích, v Polici
nad Metují pak v Informačním centru v Pellyho domech,
kde je připravena zapečetěná schránka.
Pokud nebudete osloveni a přesto máte zájem o vyplnění
dotazníků, můžete si je vyzvednout na svých úřadech nebo
na webových stránkách www.policko.cz. Elektronicky je
možné vyplněné dotazníky zaslat na adresu dso@policko.cz
Konečný termín pro odevzdání dotazníků je 14. 3.
2008. Poté bude následovat jejich vyhodnocení. O
výsledcích budou občané informováni prostřednictvím
měsíčníku i webových stránek. Závěry budou použity pro
komplexní aktualizaci strategie rozvoje mikroregionu
Policka. V současné době proběhla aktualizace konkrétních
projektových záměrů jednotlivých obcí, kterou prováděli
starostové obcí. Do této strategie se dosud nepromítly
názory veřejnosti, proto chceme připravit důkladnou změnu
strategie. Výsledky průzkumu by měly být také podkladem
pro rozhodování vedení obcí o dalších rozvojových plánech.
Prosíme vás tedy, abyste dotazníky vyplňovali tak, aby
odpovědi vyjadřovaly vaše potřeby a přání, směřovaly
k rozvoji obce a jejího okolí, který bude pro nás všechny
prospěšný.
Ida Seidlmanová, Helena Ištoková, DSO Policka

Obsah usnesení rady města
č.1 až č.3 /2008 ze dne 7.1., 22.1. a 4.2. 2008
RM schvaluje Organizační směrnici č. 2/2008, o finanční
kontrole.
RM schvaluje organizační směrnici č. 1/2008, o postupu při
realizaci práva provést stavbu či instalovat zařízení, kterými
jsou dotčeny nemovitosti ve vlastnictví města Police nad
Metují, platnou od 1.1.2008.
RM schvaluje Organizační směrnici č. 3/2008, o oběhu
účetních dokladů a k účtování v hlavní a hospodářské činnosti
města Police nad Metují.
RM nepovažuje doplněný přehled dokončených staveb města
v záruční době i s doplněním za dostatečný a žádá řádně
zpracovat materiál v tabulkové formě v členění dle jednotlivých
objektů.
RM žádá předsedy svých komisí, aby pravidelně o své činnosti
informovali v Polickém měsíčníku.
RM vyhlašuje veřejnou výzvu k podání návrhů na udělení
Kulturní a Sportovní ceny města Police nad Metují za rok 2007.
RM schvaluje plat řediteli ZŠaMŠ Police nad Metují Mgr.
Karlu Nývltovi ve výši dle přílohy s platností od 1.1.2008.
RM schvaluje změnu nájemní smlouvy mezi městem Police
nad Metují a Komerční bankou a.s., kde předmětem nájmu jsou
nebytové prostory v přízemí domu č.p. 99 v k.ú. Police nad
Metují. Změna se týká ukončení nájmu - tříměsíční výpovědní
lhůta se mění na výpovědní lhůtu v délce 18 měsíců. Zároveň
pověřuje starostku jednáním s Komerční banku a.s. o prodeji
celé nemovitosti.
RM neschvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 72 000,- Kč na
úhradu nákladů na úpravu společných prostor domu čp. 99
v Kostelní ul., o který žádá Komerční banka, a.s. Praha.
RM bere na vědomí pronájem bývalého služebního bytu v
přízemí budovy ZŠaMŠ č.p. 190 v k.ú. Velká Ledhuje
Mateřskému centru MaMiNa.

RM v souvislosti s projednávanými body ze zápisu stavební
komise:
- ukládá zajistit místostarostovi ve spolupráci s odborem
IMŽP zpracování zprávy obsahující přesné vyčíslení
nákladů města na přeložku v roce 2007 a plán pro rok 2008
– termín do 25.1.2008
- žádala Ing. Scholze, aby ve spolupráci s L. Bořkem
prostudoval rozpočet stavby a připravil připomínky pro
další jednání.
- pověřuje místostarostu zjistit podmínky pořízení nového
energetického auditu budovy ZŠ, včetně doby platnosti, tj.
jaký je předpoklad, že dojde ke změně předpisů v příštích
letech a tím ke ztrátě platnosti auditu.
- pověřuje místostarostu zjistit možnosti zpracování studie
pěší zóny např. fakultou architektury
- žádá ředitele TS s.r.o. o prověření možnosti instalovat
nové slavnostní osvětlení kláštera ze severní strany
- pověřuje místostarostu zjistit počet fasád v Kostelní ulici,
které potřebují opravu
- žádá Osadní výbor Pěkov o vyjádření ke způsobu úpravy
komunikace, dále řešit dle směrnice 1/2008 o postupu při
realizaci práva provést stavbu či instalovat zařízení,
kterými jsou dotčeny nemovitosti ve vlastnictví města
Police nad Metují (odbor IMŽP)
- ukládá odboru IMŽP jednat s panem Johnem o uzavření
plánovací smlouvy pro zástavbu pozemku p. č.769/103
k.ú. Velká Ledhuje s podmínkami dle zápisu ze SK.
RM doporučuje ZM ke schválení:
a) vstup obce Suchý Důl do DSO Lesy Policka
b) návrh změny Smlouvy o založení DSO Lesy Policka
c) návrh změny Stanov DSO Lesy Policka
RM schvaluje přidělení městského bytu č. 2 - 1+1 v domě č.p.
313 v ulici 17. listopadu paní Ireně Žigové od 1.2.2008 na dobu
určitou tří měsíců s možností dalšího prodloužení vždy o tři
měsíce. Podmínkou opakovaného prodloužení nájmu je řádné
placení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu
RM schvaluje prodloužení nájmu bytu č.1 v domě č.p. 341
v Tyršově ulici v Polici nad Metují panu Františku Štěpánkovi
na dobu určitou do 30.6.2008.
RM bere na vědomí odstoupení z funkce předsedy kulturní
komise pana Miloše Puschmanna a jmenuje do této funkce
s účinností od 1.2.2008 vedoucí Centra kultury a vzdělávání
Pellyho domy slečnu Janu Rutarovou DiS.
RM bere na vědomí předběžnou zprávu o výsledcích
hospodaření za rok 2007 a žádá ředitele ZŠaMŠ o prověření
účtování splátek leasingu v roce 2005 a 2006 a o předložení
předběžné účetní uzávěrky bez zahrnutí operce s FRIM.
RM schvaluje směrnici č. 5/2008, o řízení PO platnou od
1.1.2008.
RM bere na vědomí dopis manželů Jursových s kritikou
jednání ZM o jejich žádosti o prodej pozemků.
RM bere na vědomí souhlasné stanovisko stavební komise
s prodejem domu č.p. 79 na pozemku st.č. 160 v k.ú. Pěkov a
žádá Osadní výbor Pěkov o opětovné vyjádření stanoviska k
prodeji. V případě nesouhlasu s prodejem žádá rada města OV
Pěkov o návrh využití daného domu v obecním zájmu. Na
základě tohoto stanoviska se RM vyjádří k záměru prodeje.
RM schvaluje připojit se k podpoře hnutí za svobodu Tibetu a
souhlasí s objednáním a vyvěšením tibetské vlajky dne
10.3.2008.
RM schvaluje dodatek č.1/2008 smlouvy o zajištění správy a
údržby majetku města.
RM schvaluje dodatek č.1/2008 ke smlouvě o nájmu tepelných
zařízení, kanalizace a plovárny.
RM schvaluje mandátní smlouvu o obstarání správy
nemovitostí uzavíranou mezi městem a Technickými službami
Police nad Metují s.r.o. platnou od 1.1.2008

5
RM žádá IMŽP o přípravu záměru pronájmu plochy po
bývalém skladu a.s. Veba u hasičské zbrojnice, včetně
projednání podmínek pronájmu se zájemci o využití tohoto
prostoru na skatepark.
RM schvaluje prodej nepotřebných dětských židliček
z majetku MŠ Police nad Metují.
RM ukládá vypracovat seznam připravovaných, resp.
možných investičních akcí s časovým horizontem tohoto
volebního období.
RM doporučuje ZM schválit návrh změny Stanov DSO Lesy
Policka č.2/2008 .
RM schvaluje záměr pronájmu pozemků určených k plnění
funkcí lesa ve vlastnictví města Police nad Metují v rozsahu dle
přílohy.
RM nesouhlasí se záborem veřejného prostranství (části
chodníku) před restaurací pošta pro umístění nabídky zboží, o
které požádal Vo Van Dong. Důvodem je obava z narušení
vzhledu ulice.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření města za rok 2007.
RM schvaluje hospodaření MŠ Police nad Metují za rok 2007
a ukládá v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.
odvést zlepšený hospodářský výsledek ve výši 151 tis. Kč do
rozpočtu města. Rozborem hospodaření za rok 2007 byla
zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM schvaluje hospodaření Knihovny města Police nad Metují
za rok 2007, které skončilo se zlepšeným hospodářským
výsledkem ve výši 111 083,32 tis. Kč. Zlepšený hospodářský
výsledek bude rozdělen následovně :
a) 100 784,32 tis. Kč odvedeno v souladu s § 28 odst. 4
zákona č. 250/2000 Sb. do rozpočtu města.
b) 10 299 tis. Kč (úspora mzdových prostředků) převedeno
do fondu odměn
Rozborem hospodaření za rok 2007 byla zároveň provedena
kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM schvaluje výsledek hospodaření ve formě „Výroční
zprávy“ ZUŠ Polici nad Metují za rok 2007 a převod
zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 5 420,60 Kč do
rezervního fondu. Rozborem hospodaření za rok 2007 byla
zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM schvaluje použití fondu reprodukce investičního majetku
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Police
nad Metují v částce 314 010,- Kč ke krytí oprav v roce 2007.
RM schvaluje hospodaření Základní školy a Mateřské školy
Police nad Metují za rok 2007 a použití zlepšeného
hospodářského výsledku ve výši 294 950,- Kč ke krytí ztráty
z minulých let. Rozborem hospodaření za rok 2007 byla
zároveň provedena kontrola dle zákona 320/2002 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí návrh Ministerstva životního prostředí
nově vyhlásit Národní přírodní rezervaci Broumovské stěny a
Národní přírodní památku Polické stěny
RM doporučuje ZM vyjádřit podporu navrácení lesních
majetků na Broumovsku Řádu Benediktinů.
www.meu-police.cz

Město Police nad Metují

hledá správce psího útulku,
člověka s kladným vztahem ke zvířatům.
Popis práce: krmení psů, úklid 3 kotců,
popř. venčení psů
Odměna podle počtu umístěných psů
cca 800,- Kč měsíčně.

na 1. veřejné zasedání zastupitelstva města
v roce 2008
V souladu s § 38, odst. 1, zák. č. 367/90 Sb. o obcích a ve
znění pozdějších změn a doplňků svolávám zasedání
zastupitelstva města

na středu 20. února 2008 v 17.00 hod.
do společenského sálu CKV Pellyho domů
v Polici nad Metují
Program:
• Rozpočet města na rok 2008
• Změna stanov DSO Lesy Policka
• Pronájmy, prodeje
• Různé, diskuze
Ida Seidlmanová, starostka

Rozpis lékařů stomatologické
služby únor - březen 2008
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
16.2. – 17.2.
23.2. – 24.2.
1.3. – 2.3.
8.3. – 9.3.
15.3. – 16.3.

Lékař
MUDr. Ladislav Růžička
Masarykova 30, Broumov
MUDr. Daniel Blažek
17. listopadu 388, Police n. M.
MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109 Teplice n. M.
MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí
MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Police nad Met.

Tel. č.
491 521 839
491 543 844
491 581 394
491 582 381
491 543 398

Ceny stočného
v Polici nad Metují v roce 2008
V úterý 22.1.2008 schválila Valná hromada Technických
služeb, s.r.o. Police nad Metují následující ceny pro rok
2008 :
Cena tepla na sídlišti Kč/GJ :
471,77 bez DPH
514,23 s DPH
Cena stočného Kč/ 1m3

22,96 bez DPH
25,03 s DPH
26,93 s DPH
Cena vodného Kč/ 1m3 (VaK)
Celková cena vody
51,96 Kč/1m3
Jak v ceně tepla tak také v ceně vody se projevuje zvýšení
DPH z 5 na 9 % !
Ing. Vasil Bučok, ředitel TS

Rekonstrukce kotelny na sídlišti
Již v průběhu loňského roku jsem Vám sliboval zprávy o
chystané rekonstrukci kotelny na sídlišti. Zpočátku to
vypadalo, že by k rekonstrukci mohlo dojít jíž v průběhu r.
2007. V tomto roce se však objevila možnost získání dotace,
takže jsme samozřejmě zjišťovali, zda je možné využít
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některého z dotačních titulů na námi chystanou výměnu
kotlů. Bohužel se ukázalo, že na pouhou výměnu kotle není
možné dotaci získat. Proto na konci roku zorganizovalo
město výběrové řízení na dodavatele, které vyhrála firma
VKI Jaroměř. Jedná se o firmu, která má mnohaleté
zkušenosti v oblasti výstavby a rekonstrukcí podobných
kotelen a navíc se tato firma jako jediná z oslovených
zavázala akci zafinancovat .(Cena rekonstrukce je 3 471 300
Kč, včetně DPH.)
Řízením akce pověřilo město technické služby.
V současné době se chystá smlouva i se splátkovým
kalendářem, protože firma VKI chce samozřejmě v průběhu
čtyř až pěti let získat peníze „zapůjčené“ na rekonstrukci
zpět. Rekonstrukce bude provedena v měsících březenduben 2008 a v květnu bude zahájen zkušební provoz. Celá
akce proběhne za provozu, takže dodávky tepla a TUV
nebudou vůbec, nebo jen minimálně, přerušeny.
Rekonstrukce spočívá v tom, že jeden ze stávajících
kotlů bude nahrazen kotlem novým,z kogenerace, která bude
provozována jen 8 hod denně v době špičkových sazeb. To
vše s sebou přinese snížení spotřeby plynu především
v letních měsících a tím snížení nákladů . Tato skutečnost se
projevuje už v ceně tepla na rok 2008.
Zatímco je průměrné navýšení ceny tepla v ČR
avizováno v rozsahu 10 – 20 % my zvyšujeme cenu s DPH
jen zhruba 6,2 % oproti roku 2007. Z toho 4 % je navýšení
daně z 5 na 9 % a 2,2 % je podíl z navýšení, které je dané
zvýšením ceny plynu, el. energie, vody a nově zavedenou
ekologickou daní. Při tom je samozřejmě nutné brát
v úvahu, že vlastně celé zimní období bude provozována
stávající kotelna a změna se projeví až od měsíce května
2008. Cena na rok 2008 je stanovena na 514,23 Kč/GJ
i s 9 % DPH. ( Při DPH 5 % by cena byla 495,36 Kč/GJ !)
Pokud budete mít zájem o podrobnější informace,
chystáme na začátek března setkání s odběrateli tepla, kde
bude celá akce podrobně prezentována. O místě a čase
prezentace budete včas informováni.
Ing. Vasil Bučok,ředitel TS

Stručný přehled výše některých
místních poplatků pro rok 2008
1. Poplatek ze psů
Poplatek ze psů činí ročně:
- za prvního psa v domě do tří bytových jednotek - 300,-Kč
- za druhého a každého dalšího psa v domě do tří bytových
jednotek - 400,-Kč
- za prvního psa v domě s více jak třemi bytovými
jednotkami - 500,-Kč
- za druhého a každého dalšího psa v domě s více jak třemi
byt.jednotkami - 600,-Kč
- v Hlavňově, Pěkově, Radešově a Honech:
za prvního psa
250,-Kč
za druhého a každého dalšího psa
300,-Kč
- důchodci:
za prvního psa
200,-Kč
za druhého a každého dalšího psa
300,-Kč

2. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek za odpady činí ročně:
- za každou osobu s trvalým pobytem ve městě - 500,-Kč
- za studenta přechodně ubytovaného mimo město - 200,-Kč
- za rekreační objekt - 500,-Kč
* osvobozen od poplatku zcela je každý kdo:

-

je obyvatelem domova důchodců
je třetím a dalším nezletilým dítětem v rodině
je ve výkonu trestu
je umístěn v dětském domově
je dítětem umístěným v nápravném zařízení pro mládež
dlouhodobě pobývá v zahraničí
prokáže, že poplatek uhradil v jiné obci
má trvalý pobyt na Městském úřadě v Polici nad Metují
má ve vlastnictví rekreační objekt na území města
využívaný výhradně pro svoji potřebu a zároveň má
trvalý pobyt ve městě
* úlevu z celkové roční sazby může uplatnit ten, kdo:
- se minimálně tři měsíce nepřetržitě zdržoval mimo
území města a v této době platil poplatek jinde
- se minimálně tři měsíce nepřetržitě zdržoval mimo
území republiky
Veškeré nároky na osvobození a úlevy je nutné doložit
věrohodným dokladem.

3. Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek z ubytovací kapacity činí:
- za každé využité lůžko a den v období od 1.5. - 30.9.
kalendářního roku 4,-Kč
- za každé využité lůžko a den v ostatní dny roku 2,-Kč
Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá :
- ubytovací kapacita v zařízeních
sloužících pro
přechodné ubytování studentů a žáků
- ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro
přechodné ubytování pracovníků
- fyzických a právnických osob, které tato zařízení vlastní
nebo k nim mají právo hospodaření
- ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských
zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
- ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a
charitativním účelům

4. Poplatek za užívání veřejného prostranství

činí za každý i započatý m2 užívaní veřejného prostranství
(vyjma poplatku stanoveného paušálně):
- za provádění výkopových prací5,-Kč/den
- za umístění zařízení k poskytování služeb
do 10 m2
3,-Kč/den
2
nad 10 m
5,-Kč/den
měsíční paušální poplatek
do 10 m2
300,-Kč
nad 10 m2 500,-Kč
- za umístění prodejního zařízení 50,-Kč/den
v době konání tradičních trhů mimo městskou tržnici
100,-Kč/den
měsíční poplatek činí
500,-Kč
- za umístění reklamního zařízení
10,-Kč/den
měsíční paušální poplatek činí
100,-Kč
roční paušální poplatek činí
500,-Kč
- za umístění skládek
2,-Kč/den
při umístění skládky na dobu delší než 7 dní
5,-Kč/den
- za umístění stavebních zařízení
2,-Kč/den
při umístění st. zařízení na dobu delší než 7dní 5,-Kč/den
- za vyhrazení trvalého parkovacího místa
roční paušální poplatek pro vozidla do 3,5 t činí 1800,-Kč
roční paušální poplatek pro vozidla nad 3,5 t činí 3 200,-Kč
- za umístění a provoz cirkusů
o výměře do 5 000 m2
1000,- Kč/den
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o výměře nad 5 000 m2 paušálně 500,- Kč/den
(kromě dne příjezdu a odjezdu, pokud tento den není
zároveň dnem konání představení)
- za umístění a provoz lunaparků a jiných obdobných atrakcí
50,-Kč/den
- za použití pro kulturní a sportovní akce
2,-Kč/den
- za použití pro reklamní akce
10,-Kč/den
- za použití pro účely tvorby filmových a televizních děl
10,-Kč/den
Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to,
kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije.

5. Poplatek ze vstupného
Sazba poplatku je stanovena procentuelně z úhrnné částky
vybraného vstupného, snížená o případnou daň z přidané
hodnoty takto:
- kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce 20%.
Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny :
- akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a
veřejně prospěšné účely
- akce pořádané městem Police nad Metují
- akce pořádané příspěvkovými organizacemi zřízenými
městem Police nad Metují
- amatérská sportovní utkání
- akce pořádané v klášteře čp. 1 a ve staré škole čp. 15,
Pellyho domech a Kolárově divadle

6. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Sazba poplatku činí za každý povolený provozovaný
výherní hrací přístroj 5 000,-Kč za tři měsíce.
Veškeré výše poplatků zde uvedených vycházejí
z platných obecných vyhlášek města, které zároveň upravují
způsob a lhůty jejich úhrady. Vyhlášky jsou k nahlédnutí
přímo na Městském úřadě v Polici nad Metují nebo na
webových stránkách města na adrese www.meu-police.cz
Daniela Adamová - finančně správní odbor

Konzultační dny ve věci daně
z příjmu fyzických osob
V letošním roce budete moci opět využít
poradenské služby FÚ Náchod. Konzultační dny budou
probíhat dle níže uvedeného časového harmonogramu na
MěÚ v Polici nad Metují v malé zasedací místnosti číslo
dveří 13.

Termíny: 10. 3., 12. 3., 17. 3., 19. 3., 26. 3. a 31. 3.
2008 vždy od 13-ti do 17-ti hodin opět zdarma.
Pro poplatníky, kterým by nevyhovovaly výše uvedené
termíny, nebo raději by chtěli přijet na finanční úřad, budou
na Finančním úřadě v Náchodě v průběhu března rozšířené
hodiny včetně pokladních hodin v každý pracovní den po
dobu otevření FÚ a od 25. 3. 2008 následovně:
Od 25.3.2008 do 28.3.2008 od 8.00 - do 18.0 hod., sobota
29.3.2008 od 8.00 hod. - do 12 hod. a pondělí 31.3.2008 od
8.00 - do 18.00 hod.
V období od 10. března bude na finančním úřadě
v Náchodě zřízena informační telefonní linka č. tel.
491 418 312, na ni budou poskytovány informace k dani z
příjmu fyzických osob, a bude v provozu každý pracovní
den.

Návrh rozpočtu města
pro rok 2008
Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám návrh rozpočtu města Police nad
Metují pro rok 2008. Tento rozpočet bude ještě diskutován
na RM 18. 2. projednán na pracovním zasedání ZM
v úterý 19. 2. a předložen ke schválení zastupitelům na
veřejném jednání ve středu 20. 2.
Před schválením je rozpočet dán k posouzení i
finančnímu výboru. Je to základní dokument, který určuje
hospodaření města v daném časovém období. Vyjádřit se
k němu můžete i vy.
Ida Seidlmanová
M Ě S T O P O L I C E NAD M E T U J Í

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2008
Par.

Název činnosti

rozpočet
2 008

1032
214x
22xx
2321
3xxx
3311
3313
3349
33xx
3392
3419
361x
3613
3632
3639

3722
4314
5311
5512
6171

Lesní hospodářství
Vnitřní obchod, služby a cestování
Parkovací automat
Odvádění a čistění odpadních vod /nájemné od TS/
Knihovna + MŠ - odvod prostředků zřizovateli
Divadlo
Kino
Sdělovací prostředky
Záležitosti kultury ostatní
CKV Pellyho domy
Ostatní tělovýchova /splátka Sokol/
Bytové hospodářství /pronájmy 18 BJ/
Nebytové hospodářství /pronájmy pozemků/
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
nájemné z TS
prodej čp. 204 Nádražní ul. - zájem p. Sulzbachera
prodej parcely ve Slunečné ulici
prodej pozemku Pohl T. /splátka/
prodej pozemků pod marketem
prodej bytu v čp. 336 Kurovi
prodej WWD Ostaš - splátky
prodej pozemků Agrinu
prodej Doležalovi J. /splátka/
Nakládání s odpady
Pečovatelská služba
Městská policie /pokuty/
Požární ochrana /nájemné/
Činnost místní správy
Nedaňové a kapitálové příjmy

371
70
130
2 425
251
380
90
155
30
350
50
151
130
40
4 146
754
1 500
267
104
911
300
78
160
72
395
100
30
5
12
9 311

tř. 1 Daňové příjmy
v tom: DP ze závislé činnosti a funkčních požitků
DP fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti
DP právnických osob
DPH
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za provozovaný VHP
Správní poplatky
Daň z nemovitostí

34 477
6 990
1 600
8 050
13 250
2 030
112
60
15
20
500
600
1 250

tř. 4 Přijaté dotace
v tom: Neinvestiční dotace na státní správu a školství
Neinvestiční přijaté dotace od obcí /škola+přest. komise/
Úhrnem

4 124
3 374
750
47 912
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Co bych si přál pro rok 2008

M Ě S T O P O L I C E NAD M E T U J Í

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2008
Par.
1032
214x
2141
2143
2212

2219

2221
2321

23xx
3111

3113

3231

3299
3392
3311
3313
3314
3315
3319
3322

3349
3399
3419

3429
3612

3613
3631

3632

3639

3635
3722
3733
3745

43xx
5311
5512
6112
6171
63xx

6402
6409

Název činnosti
Pěstební činnost v lesním hospodářství
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
Vnitřní obchod - nájemné za tržnici
Cestovní ruch
Silnice
údržba TS + OON čekárny
pasport MK
komunikace na Záměstí
rekonstrukce komunikace U Damiánky - podíl 10%
podíl města na PD cyklostezka Kozínek /DSO Policka/
Chodníky + parkovací automat
parkovací automat /pouze nákup lístků/
chodníky + VO + VR + zeleň související s přeložkou
Silniční doprava
Odvádění a čistění odpadních vod
srážková voda placená TS
úroky z půjčky kanalizace Bělská
studie kanalizace pro změnu PRVK KHK
investice ČOV na projekt k územnímu řízení - pouze VIS
investice ČOV /manažer projektu/
Vodní toky a voda v zem krajině
nájemné rybník Hony
Předškolní zařízení - MŠ
dotace města na provoz
mateřská školka (běžná údržba, krytina)
Základní škola
dotace města na provoz
opravy hrazené přímo městem /doplatek 2007/
Základní umělecká škola
dotace zřizovatele na provoz
výběrové řízení a poradenská činnost - projekt ZUŠ
doplatek za PD - převis z roku 2007
CCV Pellyho dům - úroky z úvěru
CKV Pellyho dům - provozní náklady OS
Divadlo
Kino
Knihovna
Příspěvek Okresnímu muzeu
Ostatní záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních památek
vlastní podíl k dotaci MK
el. energie + ostatní
Sdělovací prostředky
Ostatní činnosti v kultuře
Tělovýchovná činnost + zájmová činnost
dotace neziskovým organizacím
krytí ztráty koupaliště
lyžařský vlek, kluziště - provozní náklady
rezervy
Zájmová činnost
Bytové hospodářství
úroky z úvěru na 18 BJ
PD 14 BJ nad MŠ
Nebytové hospodářství
vesnice - osadní výbory
Veřejné osvětlení
veřejné osvětlení a rozhlas k Radešovu
služby TS
elektrická energie
Pohřebnictví
služby TS
elektrická energie + voda + opravy
Komunální služby /MH/ a územní rozvoj
služby TS
výdaje na geodet. práce, revize, posudky atp.
výkup pozemků
digitalizace + ost. služby
mzdy a pojištění úklid zastávek, WC hráz Hlavňov ……..
daň z převodu nemovitostí
odkup kotelny a uhelny v zahradnictví - první splátka
rezerva / ceny energií, nezahrnuté, havárie, IMŽP atp./
Změna územního plánu
Nakládání s odpady
Monitoring staré skládky
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
služby TS
IMŽP + voda
Pečovatelská služba + příspěvek sítí poraden
Městská policie
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Úroky, zálohy, pojištění majetku, převody
úroky z revolvingu + bankovní poplatky
pojištění majetku a zákonné odpovědnosti
příděl sociálnímu fondu
splátka půjčky z FRB
Vratky dotací z min. období - fin. vypořádání
Ostatní činnosti - dotace obč. sdruž. atp.
revize plyn a elektro
dotace neziskovým organizacím + osobám
odstranění staveb nařízené OV - rezerva

ÚHRNEM
Splátky půjček a úvěrů
ř. 114

1

2
1

2
1

1

1
10
1

99
30
69
370
370
283
250
443
590
482
417
65
374
056
150
300
40
18
260
150
400
85
835
65
250
910
340
149
980
902
852
428
293
570
240
340
143
97
290
70
120
100

46 358
32 178

Úhrnem výdaje + splátky

78 536

Příjmy

47 912

- viz tabulka příjmů

Zapojení zůstatku z minulého roku
Zapojení revolvingového úvěru
ř. 121

Rozpočet
2008
35
252
18
234
3 104
1 742
50
1 000
260
52
1 461
20
1 441
7
1 198
83
2
83
399
631
2
2
1 344
1 084
260
3 428
3 400
28
1 325
1 227
40
58
1 090
1 900
1 149
170
1 875
150
28
238
225
13
270
270
1 228
522
381
50
275

Úhrnem zdroje

25 020
5 604

78 536

Čas utíká a je to již 10 let, kdy jsem začal pomáhat MěÚ na
zvelebení Police. Dnes již jen jako řádný člen stavební komise,
ale i ve svých 72 letech bych chtěl, aby Police byla pro
návštěvníky přitažlivější. Vedení města má za sebou snad
nejnáročnější rok ve své historii. Kromě stovek úkolů zvládlo
dobudování Pellyho domu, spojení výstavby přeložky silnice s
výstavbou Penny Marketu. Tam stavbaře sice zaskočilo
listopadové počasí, ale přesto se podařilo přeložku zprůjezdnit.
K hodnocení činnosti se jistě vrátíme, ale dnes bych chtěl uvést
to, co by se mělo uskutečnit v roce 2008:
• dokončení přeložky včetně chodníků, ozelenění a značení
• požádat o dotaci pro rekonstrukci ulice "Na Babí" až k
ulici "Bělská" jako přípravnou akci jako propojení s
Polskem přes Machov
• zahájení výstavby bytového domu pod sídlištěm firmou
Maratonstav
• zahájení přístavby k domovu důchodců /bez finanční účasti
města/
• vypracovat studii na prostor u kláštera ke "Klímovu
zahradnictví" tak, aby zde byl zčásti park /přístupný od
kruhové objezdu/, zčásti zahradnictví a ponechání prostoru
pro možnost budoucí výstavby krytého bazénu /jiné
vhodné místo není - jsou zde parkoviště, městská kotelna a
přístupnost ze sídliště a hlavní silnice/
• vypracovat studii pro sportovní areál s přednostní
výstavbou sportovní haly a dát ji k dispozici veřejnosti k
posouzení
• zjistit možnost dotace na hřiště s umělým povrchem
• připravit projekční výstavbu dalších rodinných domků v
pokračování ulice Sluneční nad školkou a nad Smetanovou
ulicí
• vypracovat zadání pro pěší zónu v Kostelní ulici, včetně
Komenského náměstí a hlavního náměstí s propojením
průchodu k ulici "Pod Jasany" pod radnicí. Tento záměr je
již dlouhodobý a vždy byl spojen s realizací přeložky,
přesto bych doporučoval, aby se předem zohlednily
připomínky občanů z Nádražní ulice, kde již dnes došlo
minimálně o 90% snížení průjezdů aut /namátkově
spočítáno, že odbočuje z kruhového objezdu cca 10%
vozidel/, provést zkoušku následovně: požádat ZŠ v měsíci
březnu o sčítání provozu aut u obou kruhových objezdů,
pak na měsíc uzavřít Kostelní ulici /ponechat pouze
zásobování/ a provést znovu měření. Po vyhodnocení
těchto akcí poté seznámit občany a zadat příslušné studie.
Zabývat se návrhem na pomník od Pavla Frydrycha a
Martiny Váňové s případným zapracováním do studie
náměstí
• zadat projekt na průjezd spojnice pod Havlatkou k poště
/úprava cesty/, včetně vybudování parkoviště za cestou k
Radešovu
• uvažovat nad změnou umístění kontejnerů na tříděný
odpad postupným budováním "kulturních" zastřešených
odkládacích ploch a nepovolovat vlastní nádoby na odpad
na jiném místě než vlastním
• uvažovat o přemístění soch z okrajových prostor města ke
Komenského náměstí
• provést kompletní dobudování parkoviště pod Pellyho
domy
• zajistit odstranění telefonních sloupů a likvidace trafa u
pensionu Adler
• zajistit rekonstrukci ČOV /z dotací/
• provést opravu cesty k bývalé cihelně /provede stavební
firma přeložky jako náhradu za ukládání odpadu na
skládku

9
•

rekonstrukce ZUŠ /zaměřit se na dotaci a v případě jejího
kladného vyřešení zahájit rekonstrukci
• zateplení ZŠ - vyřešit dotaci
• provést kanalizaci v ulici " K Vodojemu" a alespoň
částečnou na Záměstí, /slibuje se několik let
• pozváním a písemným upozorněním vyzvat majitele domů
- firmy, které by mohly zlepšit vzhled Police k jednání /p.
Resl, p. Tůma, fy Pejskar/
• provést jednání s majiteli domů v Kostelní ulici a projednat
případný příspěvek na obnovy fasád
• zajistit TS opravy 2 domů v ulici 17. listopadu a čp. 200 u
kruhového objezdu
• spojit se s majiteli kláštera a být nápomocni při získávání
finančních prostředků na opravy oken a fasády
• pokud budou finanční prostředky zaměřit se na další
opravy cest a chodníků
Tento výčet není samozřejmě úplný, je to spíše jen seznam
mých přání pro rok 2008. Peněz jistě nemá město nazbyt, ale
pomocí dotací a dalších prodejů /např. Spořitelny, Pošty, KB,
pozemků atd./ lze toho hodně zvládnout. Že vedení města
nečeká po tak velkých akcí odpočinek ani v roce 2008 je jasné.
Chtěl bych tímto poděkovat všem z vedení města, radě
i zastupitelstvu za opravdu náročnou práci v roce 2007, popřát
jim a všem občanům Police hodně zdraví a splněných přání v
roce 2008 a tím i splnění tohoto mého přání.
Občany bych chtěl ujistit, že jako člen stavební komise
budu trvat na řádném projednání a odpovědích na všechny
jejich stavební připomínky i když někdy nebude samotná
realizace dle jejich přání. Závěrem bych chtěl uvést citát
německo filozofa Nietzcheho:
„Kdo ví proč je na světě, snese každý způsob života“.

J. Hauk

GO a REGIONTOUR 2008
Středoevropský veletrh cestovního ruchu
Největší středoevropské veletrhy cestovního
ruchu s akcentem na regiony přivítaly rekordní
počet vystavovatelů: 1 455 firem ze 32 zemí
prezentovalo více než 80 turistických destinací.
Veletrhy GO a REGIONTOUR 2008, které proběhly ve
dnech 10. – 13. ledna, ukázaly velký zájem veřejnosti
o současné trendy v cestovním ruchu. Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR každoročně nad těmito veletrhy
přebírá záštitu a je odborným garantem ve
spolupráci s Veletrhy Brno.
V rámci doprovodného programu
veletrhu proběhla v pátek 11. ledna 2008
odborná konference na téma „Rozvoj
kongresové a incentivní turistiky v
regionech České republiky“ organizovaná
agenturou CzechTourism.
Nejvýznamnější
akcí
bohatého
doprovodného programu pro veřejnost byl
11. festival filmů, fotografií a publikací s
cestovatelskou tematikou GO KAMERA
2008 - největší setkání svého druhu v České
republice. Přednášky, videoprojekce, besedy i doprovodné
výstavy fotografií přivedly do Kongresového centra na
brněnském výstavišti tisíce nadšenců z celé ČR. Hlavní téma
ročníku Himaláj prezentovala horolezecká elita České i
Slovenské republiky. Mezi přednášejícími nechyběli Radek
Jaroš, Libor Uher, Peter Hámor, Dodo Kopold, Klára
Poláčková, Pavel Bém nebo Jiří Kolbaba.

Policko se představilo v rámci expozice Královéhradeckého
kraje spolu s dalšími městy a obcemi turistické oblasti Kladské
pomezí. Jako každoročně byl největší zájem ze stran
návštěvníků veletrhu o informace o ubytování, cyklotrasy a
turistické stezky v našem regionu i v příhraniční oblasti Polska.
Stánek regionu Policka nabízel velké množství
propagačních materiálů z celého regionu. Materiály poskytli
majitelé ubytovacích zařízení a starostové obcí. Představili
jsme také aktualizovaný propagační materiál Police nad Metují
a za celé Kladské pomezí Katalog ubytování, o který byl veliký
zájem.
Příští ročník veletrhů GO a REGIONTOUR se uskuteční
15. – 18. ledna 2009.

Radka Vlachová

RM schvaluje vyhlášení veřejné výzvy k podání
návrhů na udělení Kulturní a Sportovní ceny města
Police nad Metují za rok 2007.

KULTURNÍ CENA
POLICE NAD METUJÍ ZA ROK 2007
Město Police nad Metují vyzývá příznivce

kultury a společenského života
v Polici nad Metují a jeho spádových obcích, aby do
Informačního centra Pellyho domů v Polici nad Metují
písemně oznámili jména jednotlivců nebo kolektivů,
kteří významně přispěli ke kulturně-společenskému
životu ve městě v roce 2007 nebo městu přínášejí trvalé
hodnoty v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti,
případně v dalších kulturně-společenských aktivitách.
Návrh musí obsahovat:
- jméno a bydliště kandidáta
- kulturní oblast působení
- konkrétní dosažené výsledky nebo stanovení
přínosu pro město
- jméno, bydliště a podpis navrhovatele
Návrhy na udělení Kulturny ceny města Police nad
Metují za uplynulý rok je možné podat písemně
do 29. února 2008 do IC Pellyho domů.

SPORTOVNÍ CENA
POLICE NAD METUJÍ ZA ROK 2007
Město Police nad Metují vyzývá příznivce

sportovců, sportovních kolektivů,
trenérů, cvičitelů i rozhodčích,
kteří se v roce 2007 nejvíce přičinili v oblasti rozvoje
sportu a tělovýchovy se zaměřením trvale podporovat
sportovní dění ve městě a práci s dětmi a mládeží. I zde
musí písemný návrh obsahovat:
- jméno a bydliště kandidáta
- sportovní oblast
- konkrétní dosažené výsledky nebo stanovení
přínosu pro město
- jméno s podpisem a bydliště navrhovatele
Návrhy na udělení Sportovní ceny je možnost
podat v IC Pellyho domů do 29. února 2008.
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KNIHOVNA
Sborník Rodným krajem
Rodným krajem je vlastivědný sborník kraje Aloise
Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků. Snahou redaktorů
je zachytit náš kraj v celé jeho bohatosti. Najdete v něm
články o historii, významných událostech, osobnostech,
přírodních zajímavostech, literárních dílech atd. Již několik
let se v něm objevuje dětská příloha Děti rodnému kraji. Pro
přílohu č. 35 z konce minulého roku bylo vybráno dětské
oddělení naší knihovny, aby se představilo. Časopis vzniká
v poměrně dlouhém časovém horizontu a tak už na jaře roku
2007 vznikl první text a je v něm zachycena práce s dětmi
v roce 2006. Ke čtenářům se sborník dostal v prosinci roku
2007 a dnes už máme rok 2008. Děti chodí o dvě třídy výše,
my jsme s naší prací v dětském oddělení dále, přesto snad
článek nepůsobí zastarale.

Soutěž o nejkrásnější známku
Již po 15. vyhlásila Česká pošta anketu O nejkrásnější
známku roku. Za rok 2007 bylo vydáno 41 známek.
V anketě bylo možno hlasovat do 25. Ledna 2008. ¨
Knihovna ve spolupráci s Filatelistickým kroužkem
vyhlásila pro děti vlastní anketu O nejkrásnější známku
roku. Přehled s vyobrazenými známkami najdete ve vitríně
na chodbě před knihovnou. Děti mohou na lístek napsat
číslo známky, která se jim nejvíce líbí, a své jméno. Lístek
vhodí do schránky v dětském oddělení. Na konci března
obdrží tři vylosovaní výherci drobné filatelistické ceny.

Novinky z regionální literatury
Naše knihovna, tak jako jiné knihovny, buduje fond
regionální literatury. To je literatura týkající se našeho
regionu z několika pohledů:
1. Literatura autora, který se narodil v daném regionu a
píše o daném regionu nebo i nepíše o daném regionu
2. Literatura autora, který se zde nenarodil, ale určitou
dobu žil
3. Literatura autora, který se zde nenarodil ani zde nežil,
ale píše o daném regionu
4. Literatura o regionu – zahrnuje i časopisy, firemní
literaturu, propagační letáky o regionu
Každým rokem se snažíme získat nějaké novinky. Nyní
to jsou tři dary.
• Prvním je knížka 150 let textilní průmyslové tradice na
Broumovsku. S jejím obsahem jste seznamováni na
stránkách měsíčníku. Pokud by si ji někdo chtěl přečíst
celou, je k dispozici v knihovně.
• Druhá kniha je Chov skotu v proměnách času
v Čechách se zaměřením na severovýchodní Čechy.
V roce 2006 ji v Hradci Králové vydal Chovservis. Na
122 stranách zachycuje historii člověka a jeho chovatelské
snahy od prvopočátků domestikace skotu až po úspěchy
chovatelství ve 20. století. Jméno Police nad Metují si
můžete přečíst v knize několikrát v různých kapitolách,
tak jak Police zasáhla do historie chovatelství skotu
v průběhu
dějin
Úryvky
z knihy
jsou
toho
dokladem:„Zimní hospodářská škola v Polici nad Metují –
1888. Otevřena 1. listopadu 1888 zásluhou především
místního hospodářského, lesnického a průmyslového
spolku v čele s předsedou, místním stavitelem, Vilémem

Pohlem. Prvotní nadšení však dlouho nevydrželo, po
sedmi letech musela být pro nezájem zrušena.“
„Okresní sdružení chovatelů hospodářského zvířectva
v Polici nad Metují bylo založeno 19. Února 1911.
Předsedou zvolen František Kaufman z Bukovice.“
„Inseminační stanice býků… Police nad Metují, okres
Náchod: 1943 – 1973. Začala působit 2. září 1948 jako
druhá v kraji.“
• Třetím darem je kniha Židé v boji a odboji, kterou nám
věnovala sama editorka knihy, paní PhDr. Zlatica ZudováLešková. Jde o sborník příspěvků z konference věnované
tématu z názvu knihy.Paní doktorka jej uspořádala,
napsala k němu předmluvu, také je autorkou jednoho
z příspěvku K osudu, odboju a boju československých
Židov, v němž svou krásnou slovenštinou vysvětluje
postavení Židu v československé společnosti. I pomocí
bohatého poznámkového aparátu vysvětluje tehdejší
situaci ve státě, společnosti, tehdejší „vel´ké dejiny“ a
„malé dejiny“. V předmluvě můžeme číst:“ Zapomenutou
skutečností však je, že českoslovenští Židé těmto
tragickým rozhodnutím odporovali, bránili se a rovněž se
zbraní v ruce bojovali proti nacistům a fašistům za
svobodu nejen svoji, ale i státotvorných národů a všech
občanů Československa. Pokládali životy za jeho
faktickou státní obnovu.“

Slovo je cestou člověka k člověku
Dnes vám představujeme verše polického autora, pana
Milana Vítka, kameramana a režiséra krátkometrážních
filmů v.v., kterého neopouští humor ani múzy. Své
zkušenosti rád předává í mladším, např. v ZUŠ a nyní i
mladým literátům v knihovně. Děkujeme.

DÉŠŤ
Šepotem šlapou hebký tlapky deště,
Louží se plouží zplihlý splín,
Dlaně si chrání dotýkání ještě,
Když tys už kdoví kde a kdoví s kým.
Ve větvích svět tvých snů si čechrá hnízda,
Noc vplétá hvězdy do listí,
Tiše ti šerem krysař vítr hvízdá,
A já mám dlaně plné závisti.
Měsíc mně sice stříbrňákem zatáh´
Outratu za ten smutnej flám,
Však jeho vinou, s kocovinou v patách
Si tady s prázdnou lahví povídám.
Jen já a splín, co brouzdá se tu kolem,
On a já v jedné kaluži.
Asi tou vodou, spíš však alkoholem,
Oba jsme promoklí až na kůži.
A dál tiše šlapou hebký tlapky mžení
Cosi mi stéká po tváři,
Snad je to déšť, anebo taky není –
Nechtějte pravdu po lháři.

ŽELVÍ BLUES
Rozhodla se ŽELVA,
ŽE LVA pohostí
Chutnou drobností.
Nenapadlo ŽELVU,
ŽE LVU přijde vhod,
Jako první chod.
Dnes už ŽELVA ŽEL VÍ,
ŽE LVÍ pochoutkou
Je polévka ŽELVÍ.
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Knihovna a město Police nad Metují

Černá hodinka
Archeologické nálezy v Pellyho domech
a počátky osídlení Police nad Metují
Přednáška pana Mgr. Jana Tůmy,
pracovníka Regionálního muzea Náchod.
V úvodu vystoupí žáci ZUŠ.
V dětském oddělení knihovny v Pellyho domech,
úterý 11. března 2008 v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Poplatky v knihovně
Zápisné na rok (vstup do všech oddělení):
dospělí ................................................................... 100,- Kč
studenti, důchodci ................................................. 50,- Kč
děti ........................................................................ 30,- Kč
Upomínky:
1. po uplynutí 2 měsíců výpůjční lhůty ................. 12,- Kč
2. po uplynutí dalšího 1 měsíce- 25,- Kč
3. upomínka (po uplynutí dalšího 1 měsíce).......... 50,- Kč
Tisk kopií:
na kopírce ............................................................... 2,- Kč
na tiskárně u počítačů ............................................. 3,- Kč
Při obstarání knihy prostřednictvím meziknihovní výpůjční
služby příspěvek na poštovné: ............................... 10,- Kč
Za knihovnice Věra Plachtová

KINO
Čtvrtek 14.2.2008 v 19:00 hodin
Pátek 15.2.2008 v 10:00 hodin

CHYŤTE DOKTORA

Úterý 19.2.2008 v 19:00 hodin

VÁCLAV
Václav
je
vesnický
outsider, který ve svých 40
letech žije s maminkou
pod
jednou
střechou.
Přestože je Václav vnímán
jako místní šašek, hlupák a
problematický
nezvladatelný kluk, my v
něm (spolu s maminkou)
uvidíme
citlivého,
vnímavého dobráka s
klukovskou duší (a hlavou
plnou milých lumpáren).
Ostatní
(téměř
celá
vesnice) v něm vidí jen
problém. Dokonce i bratr
František, který celý život
soupeří s Václavem o lásku matky a otce. Tyto dva světy na
sebe neustále naráží, a tak Václav lítá z jednoho průšvihu do
druhého. Drama vrcholí soubojem bratrů o lásku Frantovy
milenky Lídy, který končí trestným činem. Václav se ocitá
ve vězení, kde se stává terčem útoků spoluvězňů i
traumatických vzpomínek na otce. Zachrání jej žádost o
milost, která je podmíněna peticí? Pomůže mu bratr
František a poté celá vesnice?
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Ivan Trojan, Jiří Lábus, Emília Vášáryová,
Jan Budař, Zuzana Kronerová, Petra Špalková,
Martin Pechlát, Soňa Norisová
Přístupnost: Mládeži přístupný.
Tragikomedie ČR 2007 (97 min).
Vstupné: 50 Kč *
*****

Úterý 26.2.2008 v 17:00 hodin

Michal
Goldberg
je
nadějným gyneko-logem,
žije se svou ženou a má
malé dítě. Jednoho dne se
ovšem probudí, vyrazí do
práce a jako první narazí
na svou milenku, která je
těhotná. Zatímco ji chce
poslat rovnou na sál, ona zavolá jeho ženě a Michalův závod
s časem může začít. Do toho všeho totiž ještě musí stihnout
zápas v rugby a televizní pořad o výhodách a nevýhodách
monogamních vztahů. Ve filmu sledujeme celkem tři
varianty tohoto dne, kdy v té první se Michal vrací k ženě, v
té druhé zůstává u milenky a v té třetí neudělá ani jedno ani
druhé. I když jsou postavy ve filmu stylizované a situace,
které prožívají lehce nadsazené, film stojí (na rozdíl od
většiny současných českých komedií) pevně na zemi a
zaručuje výbornou zábavu pro diváky všech věkových
kategorií.

příběh
Barryho
B.
Bensona, včely, která právě
skončila školu a děsí ji
perspektiva zbytku života
stráveného sbíráním medu.
Na nebezpečné výpravě
mimo úl zachrání Barryho
před jistou smrtí newyorská floristka Vanessa. Jak si tak
Barry vegetí v lidském světě, poznává jeho zákonitosti a
dojde ke znepokojivému zjištění - totiž že lidé mají klíčový
podíl na masové spotřebě medu. Vyzbrojen touto informací
pochopí Barry své pravé životní poslání a zažaluje lidstvo za
krádež medu včelám. V důsledku toho mezi včelí a lidskou
komunitou rozhoří spor, který dosud neměl obdoby. Barry
se ocitá přímo v epicentru dění a má co dělat, aby tuhle
třaskavou situaci ve zdraví ustál.

Režie: Martin Dolenský
Hrají: Michal Malátný, Tatiána Vilhelmová, Iva Janžurová,
Vladimír Javorský, Luděk Sobota, Zuzana Stivínová,
Kryštof Hádek
Přístupnost: přístupný
Komedie ČR 2007 (85 min).
Vstupné: 50 Kč *

Režie: Steve Hickner, Simon J. Smith
Hrají: hlasy: Petr Rychlý (Barry), Hana Ševčíková
(Vanessa), Michal Dlouhý (Adam), Jiří Hromada
(Montgomery)
Přístupnost: Mládeži přístupný.
Animovaná komedie USA 2007 (86 min).
Vstupné: 40 Kč

*****

PAN VČELKA
„Pan Včelka“ je komediální

*****
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Neděle 2.3.2008 v 18:00 hodin

TERKEL MÁ PROBLÉM
„Film, který musíte vidět dřív, než vám ho doma
zakážou…“
Bláznivá komedie o tajné
lásce,
”psychovrahovi”,
železných tyčích, kanapi a
přátelství
na
zkoušku.
Terkel je žákem základní
školy. Trochu slaboch, ale
jinak ok. Terkel nemá
snadný život. Nejlepší
kamarád ze sídliště u sebe
stále nosí železnout tyč, tatínek zná jen odpověď ”Ne” a
jeho psychopatický strýc Stewart na svatební hostině právě
napadl dva ostré hochy z Terkelovy třídy, Stena a Sakiho. A
co uděláte, abyste odvedli jejich pozornost z myšlenek na
pomstu? Začnete si dobírat ošklivé děvče z vaší třídy,
Tlustou Doris....
Ale kdo by si pomyslel, že ona vyskočí z okna? Že začnete
dostávat smrtelné výhrůžky, že nový učitel a milovník
zvířat, Gunnar, nemá tak úplně čisté svědomí, jak by se
čekalo, a že vlastně nic není, jak se zdá? Alespoň ne pro
Terkela...
Režie: Stefan Fjeldmark
Hrají: Terkel (Terkel) - Vojta Kotek; Jason (Džejsn) Filip Švarc; Matka, Otec, Sestra, strýček Stewart+zpěv Zdeněk Izer; učitel Arne + zpěv - Roman Říčař; učitel
Gunnar + zpěv - Marek Eben; Saki - Michal Kozelka;
Sten - Jan Maxián; Tlustá Doris + zpěv - Athina
Langovská
Přístupnost: mládeži nepřístupný do 15 let
Animovaná černá teenegerovská komedie Dánsko 2004,
český dabing (75 min).
Vstupné: 40 Kč
*****

Úterý 4.3.2008 v 19:00 hodin

SVATBA NA BITEVNÍM POLI
Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích,
hříšných touhách lásky a jedné svatbě, která Skončila
málem jako bitva u Waterloo.
V malém
moravském
městečku Zvěstov žijí
všichni chlapi starými
historickými
bitvami.
Představují francouzskou
armádu v čele se svým
starostou Touchynem, který má už léta monopol na roli
Napoleona. Tentokrát se připravují na velkou akci - odhalení
napoleonské kašny v sousedním městě Podolí za přítomnosti
televize a novinářů. Podolský starosta má však pro
Touchyna špatnou zprávu - tentokrát angažoval na roli
Napoleona skutečného zahraničního herce, který je mu i
více podobný. Touchyn se urazí a rozhodne se slavnost
ignorovat. Přesvědčí o tom i zvěstovské, kterým ovšem
přijde líto, že nacvičovali nadarmo...
V té době se vrací do města po více než dvou letech Tomáš,
syn místního kronikáře. Tomáš byl vždycky sukničkář,
kterého zbožňovaly všechny místní dívky, ale tentokrát
přišel tátovi říct, že se skutečně zamiloval a chce se ženit.
Půvabné Francouzce Claire slíbil tajnou romantickou

svatbu v místním kostelíku... Jenže táta vyzradí Tomášovo
tajemství v hospodě a starosta Touchyn dostane geniální
nápad - jde přece o velkou mezinárodní událost, takže žádný
utajený sňatek! Vesnice vystrojí milencům velkolepou
svatbu za účasti francouzského vojska a samotného
Napoleona!.. A tak se začnou dít věci...
Režie: Dušan Klein
Hrají: Bolek Polívka, Zlata Adamovská, Josef Somr,
Monika Hilmerová, Jan Budař, Roman Vojtek, Jana
Doležalová, Miroslav Šimůnek, Marek Vašut, Otmar
Brancuzský, Jiří Pecha, Václav Sloup, Tatiana Medvecká,
Jaroslava Obernaierová a další
Přístupnost: Nevhodný do 12 let
Komedie ČR 2008 (100 min).
Vstupné: 50 Kč *
*****

PRIPRAVUJEME březen - srpen
AKTUALIZACE K 4.2.2008
Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.

Čtvrtek 20.3.2008 v 17:00 hodin

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
Úterý 25.3.2008 v 19:00 hodin

NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem, samozvanými
strážci zákona i hranicemi vlastních možností
v novém filmu Filipa Renče.

Úterý 1.4.2008 v 19:00 hodin

O ŽIVOT
Úterý 15.4.2008 v 17:00 hodin

NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
Úterý 22.4.2008 v 19:00 hodin
Středa 23.4.2008 v 10:00 hodin

OBČAN HAVEL
Úterý 6.5.2008 v 17:00 hodin

ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Úterý 27.5.2008 v 19:00 hodin
Středa 28.5.2008 v 10:00 hodin

O RODIČÍCH A DĚTECH

Milovat je lidské – chybovat je dědičné.
Komedie o otcích, synech a ženách jejich života.

Čtvrtek 5.6.2008 v 19:00 hodin

KARAMAZOVI
Úterý 10.6.2008 v 19:00 hodin

BOBULE

Jednu láhev pro ni, ať je povolnější. Druhou pro mě na
kuráž!

Čtvrtek 21.8.2008 v 19:00 hodin

FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ

Když už nevíte koho podvádět,
zbývá podvádět snad jen sám sebe.

!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE
POUZE V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!
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KOLÁROVO DIVADLO
pátek 15.2.2008 v 19:30 hodin
Divadelní soubor ochotníků Wokno v Broumově
uvede hru Nikolaje Vasilijeviče Gogola

Revizor
Nesmrtelná komedie o lidské hlouposti, podlézavosti
a přetvářce.
Do nejmenovaného města ve vzdálené gubernii přijíždí
jednoho dne revizor se svým sluhou a způsobí zde přímo
fenomenální pozdvižení. Jeho přítomnost roztočí kolotoč
groteskních situací a postupně odkrývá neutěšený stav tamní
společnosti: všudypřítomnou faleš a přetvářku, kde každý lže
každému, ubohý stav rozkradené městské pokladny, korupce
i pokřivené charaktery všech obyvatel města, v němž jde
všem jen o jejich vlastní kapsu a samozřejmě nějakou tu
lahvinku. Nakonec se ukáže, že i sám revizor byl prohnaný
podvodník, kterému šlo pouze o peníze a moc... Nesmrtelná
komedie o nesmrtelných problémech, to je Gogolův Revizor.

neobvyklého. Když se mezi bílošedým závojem objeví
sluníčko, je to skoro jako zázrak.
Jsme trochu rozmrzelí, nejraději bychom zamířili daleko do
vnitrozemí a co nejdál na jih. Nakonec přece jen
pokračujeme v cestě. Je právě podzim a větrem bičované
pobřeží zdobí nekončící pásy trnité keře obsypané právě
zrajícími ostružinami. Pátého dne jsme konečně na místě –
daleko na americkém severu, kousek od Kanady….“
Po diashow "Tajemství pouště" přichází Kateřina a Miloš
MOTANI s druhou částí z cest po divokém západě. Tentokrát
přibude hodně vody a šťavnaté zeleně – pobřeží Kalifornie a
Oregonu, zurčící vodopády, tajemné přesolené jezero Mono
Lake. Cesta povede podél pacifického pobřeží až ke
kanadským hranicím do jedinečného pobřežního deštného
pralesa. Dále do barevného Yellowstone - nejrozsáhlejší
termální oblasti na světě. Uvidíte staré kdysi velmi obávané
opuštěné zlatokopecké město. Zastavíte se v pestrém a
pulsujícím Las Vegas….

Režie: Jan Holek
Hrají: Pavel Novák, Jan Školník nebo Vojtěch Školník, Petr
Hlavatý, Denisa Koudelková, Libuše Růčková, Drahomír
Růčka, Antonín Kohl, Milan Mach, Eva Žemličková nebo
Nikola Rejlová, Antonín Zelený, Petr Hofman, Lenka Zálišová
a Michaela Šišková.
Vstupné: 70,- / 60,- / 50,- Kč *
Předprodej vstupenek od 10.1.2008.
Změna programu vyhrazena.

DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
Středa 20.2.2008 v 9:00 a 10:30 hodin

Božena Šimková

ZÁZRAČNÝ PRAMÍNEK
Vodník vodomil posílá svého syna Jonáše na námluvy za
dcerou svého kamaráda, vodníka Lázníčka. Mladý Jonáš se
ale místo za nevěstou vydá ze vzdoru na opačnou stranu,
proti proudu řeky Jizery. Dostane se ke mlýnu, kde žije
mlynářka se svojí dcerou Márinkou. A jak u ž to tak
v pohádkách bývá, mladý vodník se na první pohled zamiluje
do Márinky a ona do něho. Proti tomuto vztahu se ale ostře
postaví paní mlynářka. Rozhodne, že Jonáš dostane její
dceru pouze tehdy, splní-li úkol, který mu ona uloží – přivést
do studny pramen. Více už ale nebudeme prozrazovat.

Díky nejmodernější digitální technice se vydáte na cestu
společně s nimi.
Více informací: www.motani.eu

Vstupné: 100,- Kč
ÁÁÁÁÁÁÁÁ

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
Neděle 30.3.2008 v 17:00 hodin

Cimbálová muzika

HRADIŠŤAN

Vstupné: 30,- Kč

DIASHOW
Neděle 24. 2. 2008 v 18,00 hod
Kolárovo divadlo Police n. M.

Kateřina a Miloš Motani
AMERIKA INKOGNITA
Las Vegas, zlato a Manitu
„Za sebou máme už několik cest napříč severoamerickými a
africkými pouštěmi. Chce to změnu, něco zeleného – a
hodně vody. Míříme tedy na sever, podél kalifornského
pobřeží. Za ním leží Oregon. Ještě stále nás pronásleduje
mlha - již několikátý den. V těchto končinách nic

Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou patří
k nejznámějším moravským cimbálovým kapelám. Je
ojedinělým hudebním tělesem s vysokou uměleckou
i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým
záběrem a netradičním repertoárem, jehož inspiračním
zdrojem se stal folklór.
Vstupné: 220,- / 210,- / 200,- Kč

Předprodej vstupenek od 1.2. do 28.3.2008!
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SYSTÉM PŘEDPRODEJE VSTUPENEK
na akce pořádané CKV Pellyho domy:
Na jednotlivé akce je předprodej vstupenek zajišťován
v Infocentru v Pellyho domech na Masarykově náměstí 75,
tel. 491 421 501, e-mail: kultura@policko.cz.

Poskytujeme slevu (u pořadů označených*)

Unie rodičů při ZŠ a MŠ v Polici nad Metují si Vás dovoluje pozvat na

50% z ceny vstupenky pro držitele průkazu ZTP. U průkazů
ZTP/P činí sleva 50 % z ceny vstupenky držitele průkazu
i 50% z ceny vstupenky doprovodu. Průkazy ZTP, ZTP/P je
třeba předložit při platbě vstupenek v Informačním centru.
www.policko.cz, www.meu-police.cz

OSTATNÍ AKCE VE MĚSTĚ A OKOLÍ

Přijďte si „orientálně zatančit“
Nejenže touto příjemnou a
nenásilnou formou posilujeme
celé tělo, tento druh tance také
pomáhá
odstranit zdravotní
potíže jako jsou například
bolesti
páteře,
špatná
pohyblivost kloubů, zažívací
problémy, upravuje menstruační
a klimakterické potíže. Dále je
vynikajícím
cvičením
pro
těhotné ženy.
Tento tanec není omezen
věkem, postavou ani talentem.
Všechny ženy a dívky jsou
srdečně zvány na kurzy orientálního tance, které se
konají pravidelně v malé tělocvičně ZŠ v Polici nad Metují.
Dívky tančí každou středu od 17.00–19.00 hodin. Ženy
tančí každý čtvrtek od 18.00-19.00 hodin. S sebou si
přineste oblečení na tanec (legíny nebo dlouhou sukni a
triko, boty s měkkou podrážkou nebo teplé ponožky) a pití
bez bublinek.
Na všechny se těší Pavlína Nosková
informace na tel. 724 771 739
Email pavlinanoskovazahir@centrum.cz

kdy: v sobotu 16. února 2008
kde: v Pellyho domech v Polici nad Metují
K tanci a poslechu hraje skupina MEDIUM
- začátek ve 20 hodin - vstupné 50,-Kč
- kuchyně a občerstvení M. Exnera v provozu
- tombola - každý los vyhrává
Mládeži do 16 let nepřístupno.

Místenky možno zajistit v kanceláři školy, tel. 491580080

Pozvánka
Místní organizace Českého svazu chovatelů
v České Skalici pořádá výstavu drobného
zvířectva, která proběhne 23. a 24. února 2008.
Sobota
8.00 – 16.00 hodin
Neděle
8.00 – 11.00 hodin
Všichni příznivci chovatelství jsou srdečně
zváni - občerstvení zajištěno! Akce se koná
v České Skalici ul. Jiráskova – chovatelské
zařízení.

VÁS ZVOU

ve

který se koná
K tanci a poslechu hraje skupina

NA

v

pod vedením P. Fulky.

JÍDLO A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
BOHATÁ TOMBOLA
VSTUPNÉ 50,- Kč ( MÍSTENKA + 20,-Kč )

INFORMACE a REZERVACE také na telefonních číslech 602 281 311 nebo 608 830 935
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PELLYHO DOMY
NABÍDKA INFOCENTRA

KURZY
TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
PRODLUŽUJEME ZÁPIS!
Přihlášky přijímáme do 29. února 2008.
Kurzovné Kč 1 250,- se platí při přihlášení do kurzu.
Přihlášky: CKV Pellyho domy, Masarykovo nám. 75 tel.
491 421 346, ckv@policko.cz
Zahájení kurzů: sobota 6. 9. 2008 v 19,00 hod
Kurz zahrnuje 14 lekcí (vč. věnečku) a bude probíhat
vždy v sobotu.

*******

Společnost POE EDUCO, spol. s r. o. a CKV
Pellyho domy pro Vás připravili odpolední
kurz
Broumovská skupina kostelů DVD Police nad Metují
Průvodce školou českého barok
Miroslav Šolc
v kraji pískovcových skal
150,- Kč
1. vydání, Vernéřovice 2007
FORMÁT A5, 37 stran
270,- Kč

Pátek 22.2.2008 v 19,00 hod
Sál Pellyho domů

SWING SEXTET NÁCHOD a
ANDREW LEE DAVIDSON (USA)
Koncert swingové a jazzové hudby
Swing sextet vznikl r. 1996 ze členů-sólistů původního
Náchodského big bandu. Skupina hrála převážně swing 30. a
40. let. Později repertoár obohatila o modernější jazzové
formy.

V Polici n. Metují vystoupí Swing Sextet s Lee Andrew
Davidsonem – americkým zpěvákem tmavé pleti. Ten
vyrůstal v prostředí protestantského chorálu, spirituálů a
gospelů. R. 1991 se přestěhoval do Prahy a navázal
spolupráci
s
předními
českými
jazzmany.

Vstupné: Kč 100,- Předprodej vstupenek
(vč. místenky) v Informačním centrum v Pellyho
domech.

ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO
POČÍTAČE
Cena kurzu:
1200,-Kč (24 vyučovacích hodin)
Místo konání: Pellyho domy, Police nad Metují
Zahájení kurzu: březen 2008
Pro koho je kurz určen:
Kurz je určen pro začínající uživatele os. počítačů, pracujících
pod operačním systémem Microsoft Windows. Účastníci se
prakticky seznámí se základy práce s počítačem a se
základními pojmy z oblasti výpočetní techniky. Kurz je určen
také pro uživatele, kteří se chtějí naučit využívat základní
internetové služby v praxi.
Délka kurzu:
6 dnů (24 vyučovacích hodin x 45 min.), pracovní dny - vždy
od 15:30 hod do 18:30 hod
Požadované znalosti:
Nejsou vyžadovány žádné vstupní znalosti o počítačích.
Hlavní témata kurzu:
·
něco málo ze základních pojmů
osobního počítače
·
spouštění programů
·
práce s nápovědou
·
práce se soubory
·
programy
·
příslušenství
·
průzkumník
·
organizace ukládání dat
·
ovládací panely
·
hlavní panel
·
orientace v síti internet
·
internetový prohlížeč
Přihlášky na kurz:
CKV Pellyho domy, Police nad Metují
tel. 491 421 346, 602 645 332, e-mail: ckv@policko.cz
Závazné přihlášky přijímáme do 22. 2. 2008
(pondělí, středa 8,00 – 11,30 a 12,00 – 17,00 hod, ostatní
pracovní dny do 15,00 hod)
Kurzovné se platí zároveň s přihlášením na kurz.
Všichni absolventi kurzu obdrží certifikát.

********
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VYSTAVY

Přehlídka vítězných filmů

Filmový blok od 17,30 hod (119 min):
1. KEMBALI:

KEMBALI! je indonéský výraz pro příkaz k návratu. Expedice
takový rozkaz dostává, když už má za sebou unikátní pěší
cestu stovky kilometru přes pralesy Nové Guinee. Jak
dopadne těžké rozhodování o předčasném ukončení
expedice?

2. NA NÁDECH – MARTIN ŠTĚPÁNEK:

Rekordy, vítězství i prohry nejlepšího nádechového potápěče
světa Martina Štěpánka

3. ADRENALIN CUP 2007:

Ohlédnutí za průběhem šampionátu v extrémních sportech.

Filmový blok od 20,00 hod (133 min):
1. HARVEST MOON:
Film sleduje expedici, která
se rozhodla vytvořit velmi
odvážnou novou cestu na
Thalay Sagar v Himalájích.
Sledujeme, jak se snaží
zdolat 4600 metrů vysokou
severní
stěnu.

2. TEPUY:

Návštěvníci výstavy mohou prostřednictvím
ankety vybírat z návrhů ty, které se jim nejvíce
líbí. Nejúspěšnější návrh se pravděpodobně objeví na
obálce Polického měsíčníku pro rok 2009.

********
23. 2. – 7. 3. 2008
Pellyho domy

Výstava fotografií
Milana Jaroše a Jana Bičovského:

SVĚTOVÉ JAMBOREE 2007
Oslavy 100 let skautingu
Vernisáž výstavy 23. 2. ve 14,00 hodin
Od 14,30 hod beseda s promítáním (sál Pellyho domů)

Výstava je přístupná denně:
PO, ST: 8,00 - 11,30 a 12,00 – 17,00 hod
ÚT, ČT a PÁ: 8,00 - 11,30 a 12,00 – 15,00 hod
SO a NE: 9,00 – 17,00 hod

Připravujeme na BŘEZEN
Čtvrtek 6. 3. 2008 v 17,30 a 20,00 hod
Sál Pellyho domů

ECHO 5. ročníku Mezinárodního
festivalu outdoorových filmů

Nejnovější
filmový
dokument Pavla Barabáše je
strhujícím
příběhem
odehrávajícím se hluboko
uprostřed
orinockého
pralesa
ve
Venezuele.

3. MÝTUS
ŽRALOK:

JMÉNEM

Tři přátelé se setkávají u pobřeží Jižní Afriky, aby se střetli s
nejobávanějším žralokem - velkým bílým lidožravým.

Bližší informace o jednotlivých filmech získáte
na samostatných letáčcích (k dispozici v IC) nebo na
www.policko.cz

Vstupné:

Kč 50,- / jednotlivý filmový blok
Kč 75,- za oba filmové bloky
Předprodej vstupenek v IC v Pellyho domech.
********

Pátek 28. 3. 2008 od 18,00 hod
Pellyho domy, učebna 306

Kurz: PEDIG
pletení košíků
Potřeby:
- štípací kleště
- šídlo nebo dlouhá silnější jehla
- lavor na namáčení pedigu
- ručník na utírání rukou
- Pedig (1 mm na zvonečky a 1,5 – 2,5 mm
na košíky): můžete si objednat při přihlášení
na kurz (cena cca 80 – 100,- Kč)
Upleteme si košík s několika typy dna a opletku
a zvonek. Kurz vede Květa Belanová.
Přihlášky na kurz: CKV Pellyho domy, Police n. M.
Tel. 491 421 346, 602 645 332, e-mail:ckv@policko.cz
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Kurzovné: Kč 130,(Kurzovné se hradí v Pellyho domech v kanceláři
CKV, při přihlášení na kurz).

líbilo a těšíme se na další návštěvu. 31. ledna jely naše děti
poprvé na plavání. Vrátily se plné nadšení a nových zážitků.
Čeká je ještě dalších osm lekcí až do 10. dubna.

Přihlášky přijímáme do 14. 3. 2008.
(pondělí, středa 8,00 – 11,30 a 12,00 – 17,00 hod,
ostatní pracovní dny do 15,00 hod)

Třída Kopretinek

Jana Rutarová

Z polické mateřinky
Třída Zvonečků a Sluníček
Po Vánočních prázdninách plných sladkostí, cukroví,
poctivého jídla v poctivých porcích a přemíry odpočinku
i lenošení, jsme se sešli opět ve školce, a s dobrým úmyslem
(a hlavně s nadšením) jsme se vrhli na téma o zdravém
životním stylu – Ve zdravém těle zdravý duch. Povídali
jsme si o tom, jak předcházet nemocem, jak pečovat o své
zdraví, jak přivolat pomoc, kdo nás uzdravuje, jak se
oblékáme v zimě a jak se chováme k druhým v případě
rýmy, kašle, kýchání; naučili jsme se skládat kapesníček,
vyrobili jsme si veselou noční košilku na stonání, vybarvili
jsme si čepice, rukavice a šály z papíru, udělali jsme další
krůček dopředu v sebeobsluze (děti se učí v šatně skládat
v šatně své oblečení). Velký pozor jsme dávali na
vycházkách při chůzi po zledovatělém chodníku a vozovce,
což dělá problémy hlavně dětem, které do školky
nedocházejí po svých, ale jezdí převážně autem.
Druhým tématem na leden bylo počasí, které nás
překvapuje svou nestálostí. Proto jsme veškeré naše konání
museli denně přizpůsobovat a měnit, podobně jako ptáčkové
v přírodě – což bylo poslední lednové téma. Učíme se
ptáčky pojmenovávat, poznávat nejen na obrázcích, ale i
v přírodě, učíme se také jak jim můžeme v zimě pomáhat a
na ptáčky si hrajeme i při pohybové a hudební činnosti.
Samozřejmostí jsou básničky, písničky a tanečky se zimní
tématikou.

Třída Berušek
„I když malý, už sem žáček, říkají mi předškoláček.“ –
toto téma nás provázelo celým měsícem lednem. Po
dlouhých prázdninách na nás čekal Den hraček, kdy si děti
přinesly hračku, kterou je Ježíšek nejvíc potěšil. Pod
stromečkem našly panenky, auta, puzzle, různá zvířátka,
letadla a třeba i tašku do školy. První týden v únoru čekal
naše děti zápis. Pro rodiče byla uspořádána přednáška na
téma „Máme doma předškoláka“. Rodiče se mohli ptát na
věci týkající se zápisu, školní zralosti a odkladu školní
docházky paní psycholožky Rejtarové a paní zástupkyně ZŠ
Šulcové. S dětmi jsme procvičovali jméno, adresu bydliště,
pravo-levou orientaci, geometrické tvary, barvy, uzel a
kličku – prostě jsme se snažili, aby u zápisu děti nic
nezaskočilo.
Konec měsíce jsme věnovali knihám: připravili jsme pro
děti Týden knížky. Děti si donesly svoji oblíbenou knihu, se
kterou pracovaly. Byli jsme také poprvé navštívit knihovnu
v Pellyho domech. Paní Jenková si s dětmi povídala o tom,
jak se ke knížkám chovat a jak s nimi zacházet. Připravila
pro děti pohádkovou hru a nezapomněla ani na Krtečka nebo
Křemílka a Vochomůrku. Moc se nám v nové knihovně

Děti ze třídy Kopretinek se přišly pochlubit hračkami,
které dostaly k Vánocům. A ještě dlouho si sdělovaly
zážitky z Vánočních prázdnin. I v této třídě se předškolákům
blíží den zápisu do školy, a tak si vypravují o škole,
poznávají barvy, tvary, hrají si se slovíčky a poznávají
velikosti. Děti od léta povyrostly a tak nás překvapují tím,
co si už osvojily. V rámci Týdne knihy, nás děti překvapily
např. knížkami, které si přinesly z domova a z nichž si
společně celý týden vybíraly pohádky ke čtení. A kdo se u
nás ve třídě zabydlel? Přiletěla k nám dlouho očekávaná
kamarádka Vrána Jarmilka, která tu s námi bude až do
prázdnin bydlet a pomáhat nám.

Kolektiv učitelek MŠ Police nad Metují

Základní umělecká škola informuje
Profesor Charles Avsharian v ZUŠ
V sobotu 26. ledna navštívil ZUŠ profesor Univerzity of
Michigan, State Michigan Univerzity a Meadowmount
school of Music Charles Avsharian, žák nejslavnějšího
houslového pedagoga Ivana Galamiana.
Když nám vloni poprvé napsal, že chce při svých
cestách, na kterých vybírá talentované studenty pro
Meadowmount school, navštívit houslovou třídu Ladislava
Michala, mysleli jsme si, že jde jen o zdvořilé gesto. Mýlili
jsme se, pan profesor strávil s našimi houslisty celou sobotu.
Na odpoledním Masterclasse v sále ZUŠ jsme měli
možnost sledovat jeho brilantní výuku. Své umění mu
předvedly houslistky Anna Lichá, Karolína Karpfová, Anna
Novotná, Markéta Nádvorníková, Hana Stejskalová a
Žaneta Obršálová. Pan profesor je pochválil, udělil několik
rad pro zlepšení jejich hry a nazval je svými tvrdě
pracujícími přáteli.
Překlad a dopravu zajišťoval Prof. Pavel Prantl, výkonný
ředitel Mezinárodní hudební akademie v Plzni.
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Pan profesor byl mile překvapen přijetím paní starostky
I. Seidlmanové - říkal, že se mu ještě nikde ve světě, kde
učil, nestalo, aby ho přijal starosta města.
Z Police nad Metují odjel pan profesor do Prahy, kde
strávil ještě týden konzultacemi se studenty Pražské
konzervatoře. Pro nás je zajímavé, že hned v pondělí
navštívil koncertní sál v Pállfyho paláci, kde měl svůj
samostatný recitál náš absolvent, nyní student prvního
ročníku Pražské konzervatoře, Matouš Michal. S panem
profesorem jsou již „staří známí" – vždyť Matouš byl již po
dvě léta jeho žákem v Meadowmount School - a ten byl
i nyní s Matoušovým uměleckým růstem velmi spokojen.
Zdá se tedy, že Matouš (i jeho bratr Šimon) dostanou opět
od pana profesora pozvání na další semestr této letní
houslové školy v USA.

3 děti vůbec nedorazily,aniž by jejich rodiče dali nějakou
zprávu.
Jana Šulcová

Prodej obědů ve školní jídelně na měsíc březen
bude probíhat v období od 20.2 do 26.2. 2008.

Výlet do ZOO

Prof. Charles Avsharian se starostkou města při podpisu
do pamětní knihy města …

Ve středu 23.1.2008 navštívily naše MŠ z Bezděkova
nad Metují a z Velkých Petrovic ZOO ve Dvoře Králové.
Kromě shlédnutí pavilónů děti navštívily "Darwinovu
stanici ZOO", kde je pracovník ZOO seznámil se zvířátky
zde chovanými.
O zvířátkách se děti dozvěděly spoustu zajímavého, kdo
měl odvahu, mohl si zvířátka i pohladit. Viděli jsme zde:
hroznýše, agamu, želvu vodní i suchozemskou, chameleona,
užovku červenou a mnohá další, která jsou chovaná v
teráriích.

… a s mladými polickými talenty v koncertním sále ZUŠ
Vaše ZUŠ

ZŠ a MŠ Police nad Metují

Zápis dětí do 1.třídy

(telegraficky)

Ve středu 6.2.2008 se všichni předškoláci zúčastnili
pohádkového zápisu do 1. třídy.
Dostavilo se 46 dětí se svými rodiči, prarodiči a
sourozenci (38 jich bylo z Police n.M. a 8 z Bezděkova). Pro
nemoc se dodatečného zápisu zúčastní 2 děti.
9 budoucích školáků bude objednáno do PPP Náchod
k posouzení jejich školní zralosti.

Děti, učitelky a zaměstnanci ZŠ a MŠ Bezděkov
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Literární soutěž
Dovolujeme si vám nabídnout texty, s kterými se žákyně
Základní školy Police nad Metují účastnily třináctého
ročníku Literární soutěže a umístily se na předních místech.
Miloslava Nosková
Alžběta Kočárková (7.A)
Když jen tak sedím, popcorn ujídám
a na horor se dívám,
sám sebe vidím, jak pomalu umírám.
Tak nezraď mě, lásko, ať nezemřu sám,
zůstaň u mě a lásku já ti dám.
Tak neodcházej, lásko má,
Jsi jen ta jediná, kterou rád mám.
Jsi krásná jako růžička, kterou ti posílám,
jsi chytrá jako sovička,
kterou v noci poslouchám,
jsi roztomilá jako kočička,
kterou po zádech hladívám,
jsi bystrá jako lištička, kterou hledávám,
jsi silná jako kůň, o kterém slýchávám.
Tak neodcházej, lásko má jediná,
Ať zůstaneme spolu oba dva.
Michaela Bernardová (8.C)
Podivná zima
Jednoho chladného odpoledne začalo sněžit tak silně, že toho
vznikla vánice.Ve škole se muselo svítit, aby bylo aspoň trochu
vidět. Prvňáčci, kteří byli v družině, se začali bát, že si pro ně
nikdo nepříjde. Za chvíli začali rodiče volat do družiny, kdy a jak
si vyzvednou své děti. Ale pro jednu dívku, která se jmenuje
Andrea a je jí jedenáct let, si maminka příjde později. Matka se
jmenuje Jana. Volala, že přijede o něco později, protože má auto
zasněžené tak, že není skoro vidět. Když se Jana otočila, uviděla
černou kočku. Tu zahlédla už ráno, když spěchala do práce. Nyní
pospíchá na autobusové nádraží, aby stihla autobus ke škole.
Nakonec musela ještě třicet minut čekat. Pak autobus konečně
přijel. A teď ještě aby dojel rychle ke škole.
Dorazil v 17 hodin, ale družina bývá otevřená jen do 16.45.
Polekala se. Kde teď mám Áďu hledat? Pak si všimla lístku na skle
dveří.
Ty jsi můj muž, můj mocný král
a já jsem klenot v tvé koruně.
Ty jsi slunce tak žhavé a jasné,
já jsem tvé světlo zářící dole.
Ty jsi obloha tak obrovská a modrá
a já jsem bílý oblak v tvé hrudi.
Já jsem řeka čistá a průzračná,
kdo v tvém oceánu napájí její odpočinek.

jednou podívat na chodbu, jestli se Andrea náhodou neobjeví.
Marně. Andrea se prostě ztratila. Jana se tady rozhodla oznámit
zmizení své dcery na policii. Z telefonu se ozvalo: „Dobrý den, co
si přejete?“ „Chtěla bych oznámit zmizení své dcery.“. Pak už se
vyšetřovatel ptal a Jana odpovídala. Jak se dcera jmenuje, co měla
na sobě, jak vypadá. Když Jana vše nahlásila, šla smutně na
autobusovou zastávku. Čekala na autobus, který ji doveze do ulice,
v které zaparkovala své auto. Přijel až za patnáct minut. Ve chvíli,
kdy vystoupila, ji v kapse zazvonil telefon. Z něho se ozvalo: „
Ahoj, mami. Janě spadl kámen ze srdce. „Kde jsi,
Jak to žes nebyla v družině?“ „Jsem v cukrárně na náměstí.“
V družině prý být nemusela, protože si ji vyzvedl její otec. Janě to
bylo divné. Andrea má otce až někde v Austrálii. „Ale on říkal, že
je můj táta!“
Jana se snažila Andree vysvětlit, že nesmí být tak důvěřivá. „A
jak se, prosím tě, jmenoval?“ „Jan Kristian.“ No vidíš, tvůj táta se
jmenuje Ondra Fiala. A už dost řečí, za dvacet minut budu na
náměstí, čekej v cukrárně.“ Jenže když Jana dorazila do cukrárny,
Andreu nenašla. Náhle si všimla těla ležícího na zemi. Byla to
Andrea. Až na kost promrzlá. Jana ji objala. Pak ji odvedla k autu a
přikryla dekou. Když přijížděli k domu, Jana opět spatřila černou
kočku. Zaujala ji natolik, že zapomněla na pověru a rozhodla se
vzít ji domů. Ukázalo se, že má velký hlad a je jí zima.
Pojmenovaly ji Uhlíček. Od té doby je Uhlíček nadšeně vítá vždy,
když se vrátí domů. A Andrea se poučila. S cizími lidmi už nikam
nechodí a není důvěřivá jako dříve. A kdyby přeci jen měla chuť
s někým někam jít, nejdříve zavolá mamce, jestli toho člověka zná.
Nakonec dopadlo vše dobře. Jen Jan Kristian dostal jeden rok
podmíněného trestu za „únos“ a obtěžování.
Lucie Kociánová (9.A)
Moře
Moře je nespoutaná krajina
divočejší než kterákoliv jiná.
Nekonečná skelná hladina,
kterou každou chvíli střípek mořské pěny prolíná.
Je to hluboké zrcadlo,
do kterého se samo modré nebe propadlo.
Vlny se vzdouvají jako mořské krajky,
duhově se na slunci lesknou jako pentle štíhlé májky.
Moře je nevyzpytatelný vír,
po kterém nemůžeš žádat mír.
Vůně dálek
Vůně dálek láká mě, lákají mě země neznámé.
Toulky krásnou přírodou, plutí modrou oblohou. Víry tanců
exotických, lodě druhů námořnických. Brouzdání se mokrou
trávou, vůně vzduchu černou kávou. Květy vůní božských, klapot
kopyt koňských. Borové lesy šumící, skály hudbu tlumící.
Slunce
Slunce už zapadá za hory,
plné posvátné pokory.
Září světlem teplým a měkkým,
Jako noc závojem temným a chladným.
Zalévá svět svým šatem,
kterého se člověk nikdy nedotkne.
Když pluje jasné po nebi,
nejeden do něho hledí.
Oči rukou si stíní a vidí sta zlatých síní.

Ty jsi hora obrovská a vysoká,
já jsem údolí zelené a široké.
Ty jsi tělo pevné a silné,
já jsem železná kost na tvé straně.
Ty jsi orel letící vysoko,
já jsem tvé peří lehké a hnědé.
Ty jsi můj muž, můj král králů
a já jsem klenot v tvé koruně.
Děti, které zůstaly ve škole, byly přemístěny do kanceláře
školy. Zaklepala na dveře kanceláře. Dveře otevřela zástupkyně
ředitele a ptá se: „Co si přejete?“ „Promiňte, že vyrušuji, ale přišla
jsem si pro dceru Andreu.“ Ale v kanceláři byly jen Karina,
nejlepší kamarádka Andrei. Tak kde Andrea může být? Šla se ještě

Kámen
Mám na srdci kámen.
Ty objímáš mě kolem ramen.
Říkáš, že nemám proč
mít ze života kolotoč.
Říkáš, že máš mě rád,
že pro mě bys vysázel růžový sad.
Ale na mém srdci stále neubývá žádná tíha.
Život se mi dál před očima jak kolotoč míhá.
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Víla
Jsem v lese, ležím na zemi.
Ptáčci zpívají jak na plese, jen já poslouchám jako němý. Vedle
mě tančí najednou dívka
v mechu, snad je to víla. Dopřává mému sluchu nádhernou
píseň, kterou krásným hlasem zpívá.
Šat má nejspíš z motýlích křídel, z pavučin křehkých.
Teď opouští mě každá svízel a odlétá jako z dlaně hrst pírek
lehkých. Náhle však hudba ustala a tančící víla mizí. Vždyť na
růžích mi ustlala. Já za setkání s ní dal bych světa všechno zlato
ryzí.

Program Polické univerzita volného
času VIII. ročník – jaro 2008

Zrada
Kdo může nejlepšího přítele zradit?
Kdo neumí nic utajit,
Kdo neumí dobré dobrým splatit.
Kdo má jen sebe rád,
Kdo obklopuje se pouze lidmi naprosto bez vad, kdo myslí si,
že nikdy nezažije do propasti samoty pád. Kdo lže ani oči neklopí,
kdo na lidi, co od něho pomoc žádají, se osopí, kdo svědomí své
v myšlenkách nekalých utopí.
Pokračování příště.

26. 3.
2. 4.!

Mateřská škola na Petrovicích
Od září 2006 je naše školka součástí Základní školy
Police nad Metují.
V současné době máme zapsáno celkem 14 dětí. Máme
vypracovaný svůj program s názvem – Hrajeme si od jara do
zimy. Respektujeme individuální potřeby dětí, vycházíme
z jejich potřeb a zájmů. Snažíme se, aby se dětem v naší
školce, co nejvíce líbilo. Odměnou pro nás jsou usměvavé
tváře dětí.
A co jsme dělali v měsíci lednu?
Na začátku měsíce jsme si povídali o zimní přírodě. Ve
školce jsme pozorovali tvorbu a tání ledu, hráli jsme si
s papírovými „sněhovými“ koulemi. Na vycházkách jsme se
snažili využít co nejvíce sněhu, kterého je letos poskromnu.
Stavěli jsme sněhuláky, koulovali jsme se, klouzali jsme se
na kluzišti.
Sněhulák
Válím koule sem a tam
na velikou, malou dám,
a ke kouli nos,
sedne si tam kos.

Další část měsíce jsme se vydali za „kamarády
Eskymáky“. Děti pracovaly s globusem a encyklopediemi.
Postavili jsme si z molitanových kostek loď a odpluli jsme
do míst věčného sněhu a ledu. Určili jsme si kapitána lodi,
kormidelníka, kuchaře. Cestou jsme lovili ryby, poznávali
jsme zvířata žijící v této chladné oblasti. Na závěr jsme si
udělali rybičkovou pomazánku, která všem velmi chutnala.
Eskymáček
Eskymákům, těm je prima,
nevadí jim velká zima.
Eskymáček než jde spát,
s tuleněm si bude hrát.

Poslední část měsíce jsme si vypravovali o zvířátkách,
co dělají v zimě. Pozorovali jsme ptáčky, často jsme
navštěvovali les. A abychom si zvířátek užili ještě více,
vydali jsme se společně s bezděkovskou školkou do ZOO
Dvůr Králové nad Labem. Zde děti navštívily „Darwinovu
stanici“, kde si mohly pohladit hady, ještěrky a želvy. Jen
chameleon se nenechal pohladit. Zpočátku se děti ostýchaly,
ale pak se nemohly se zvířátky rozloučit. Po návštěvě
stanice jsme si prohlédli i ostatní zvířátka ZOO. Ani se nám
nechtělo jet nazpátek!
Iveta Kaufmanová

23. 1.
6. 2.
5. 3.!
12. 3.

Jaroslav Cita – Ohlédnutí
Milena Tomešová – A muž Ti vládnout bude
P. Petr Prokop Siostrzonek OSB– Řád sv.
Benedikta – řehole – praktické aspekty pro
dnešní život
Olda Jenka – Kokořínsko
Irena Rejchrtová – Koně moje láska
Martin Stoll – Jan Špáta
Jan Schwarz – Pastor – ale především člověk

Na viděnou i s novými studenty se těší Ida Seidlmanová

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Dozněly vánoční koledy, dárky byly rozdány, skončily i
silvestrovské oslavy a novoroční předsevzetí zvolna odnáší
Metuje kamsi do neznáma, ano, drazí přátelé, milé
spolužačky a spolužáci, v Polické univerzitě nám ve středu
23. ledna začal opět nový školní rok. A jen tak na okraj,
uvědomujete si, že právě nastupujeme již do osmého
ročníku? A to, za použití gymnaziálních měřítek by
znamenalo vlastně již vstup do oktávy, na jejímž konci by
čekala obávaná maturitní zkouška. Je to možná trochu
deprimující poznání, vždyť je to vlastně nedávno, co jsme
přednáškou paní Mgr. Baštecké Polickou univerzitu
zahajovali a hleďme, ono je to už sedm let. Ale dost
nostalgických vzpomínek a přejděme k věci.
V úvodu přivítala paní starostka Mgr. Ida Seidlmanová
jak „domácí“ posluchače, tak i hosty, tedy lektora přednášky
pana Jaroslava Citu i hosty z místní ZUŠ v čele s ředitelem
Luborem Bořkem a kromě toho ještě stihla milou povinnost
- poblahopřát posluchači Ladislavovi Rudolfovi k jeho
nastávajícím kulatinám. K této gratulaci se, Láďo,
samozřejmě připojujeme i my ostatní a přejeme hodně
zdraví, tělesné i duševní svěžesti a ještě mnoho let mezi
námi. Poté představil pan ředitel Bořek aktéry, či lépe
řečeno aktérky, tradičního hudebního zahájení, sestry
Kateřinku a Karolinku Karpfovy, asi nejmladší
z nevyčerpatelné studnice houslistů zdejší ZUŠ a, možná,
následovnice Aničky, Matouše či Šimona. Tato děvčátka,
doprovázená paní učitelkou Sorokinovou, se pochlubila
několika skladbami a jistě posluchače svým výkonem
zaujala.
Po tomto hudebním úvodu se slova ujal pan Jaroslav
Cita, malíř, kreslíř, animátor, spisovatel, vtipný a
vynalézavý umělec, vysokovský rodák a v současné době
náchodský občan. Ve svém vyprávění zachytil ve stručnosti
svůj dosavadní život (mimochodem, trvající již 81 let), od
útlého dětství, přes školská léta, léta zaměstnání
v náchodské Rubeně, kde pracoval nejdříve v účtárně a
později v propagaci až po svou činnost ve filmových
ateliérech na Barandově. Zde se stal profesionálním
scénáristou, výtvarníkem, animátorem i režisérem Krátkého
filmu Praha. Natáčí kreslené filmy, převážně večerníčky,
které nakonec nacházejí cestu i do světa. Např. jeho
večerníčkový seriál Maťo a skřítek Klinček byl prodán
kromě Rakouska, Švýcarska, Holandska, Anglie, Islandu,
Kypru, Maďarska, Polska a Bulharska do takových
exotických zemí jako jsou Mongolsko, Korea nebo Vietnam.
Bylo opravdu velmi zajímavé poslouchat jeho líčení, jak již
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v mládí sestavoval jednoduché, vtipné hračky, některé
z nich i prakticky předvedl a při vypuštění papírové
vlaštovky možná mnozí, především v té mužské části
posluchačstva, zavzpomínali i na svá dětská léta. Rovněž
bylo velmi zajímavé a poučné jeho vyprávění o tom, jak
v minulé éře, v období chronické nouze o devizové
prostředky, při práci v kresleném filmu svým důvtipem řešil
nedostatek různých pomůcek a materiálů, tehdy ve světě
používaných, ale u nás z výše uvedených důvodů
nedostupných, k vytváření originálních vlastních pomůcek a
triků. Dílo Jaroslava City je velmi mnohostranné, kromě
tvorby kreslených filmů je autorem i mnoha pohádkových
knížek, které potěší děti i dospělé, některé z jeho obrazů a
akvarelů jsou ve sbírkách náchodské galerie, je autorem
ilustrací pro pexeso s názvem Abeceda Náchoda nebo
hracích karet Kvarteta náchodských zajímavostí. Jaroslav
Cita je i autorem kresleného humoru a již nyní se můžeme
těšit na ukázky z jeho tvorby, protože na závěr svého
vystoupení neodolal prosbě paní starostky a slíbil přispět
nějakým svým obrázkem do Polického měsíčníku. V závěru
pak posluchači využili možnosti některé jeho knížky nebo
leporela si prohlédnout. Pro ostatní zájemce o jeho dílo pak
nezbývá, než zajít do knihkupectví a při troše štěstí některou
z jeho knížek zakoupit, v případě méně příznivém zajít do
knihovny a knížku si alespoň vypůjčit. Jistě oni sami, jejich
děti, vnoučata či pravnoučata nebudou zklamáni.
Ing. Václav Eichler, posluchač PUVČ

66.000,-Kč pro žáky SPŠ Hronov
Nevěříte? Čtěte!
To vám jednou v malém
východočeském
městečku
Hronov pan učitel zvyšoval
své vzdělání a dostal šanci
soutěžit s jinými učiteli o
částku 66.000,-Kč pro své
žáky. Pan učitel uspěl a jeho
žáci mají v kapse 66.000,korun českých.
„Že si vymýšlím? Že je
to pohádka? nebo Že ti žáci
někoho okradli?“
Nic takového. Všechno je
pravda pravdoucí. Žáci Střední průmyslové školy v Hronově
takovou možnost skutečně mají! V loňském roce firma TMobile již podruhé vyzvala učitele v akci s názvem Malé
granty, aby soutěžili o částku 66.000,-Kč. Loni i letos uspělo
deset učitelů z deseti škol. Tyto peníze jsou určeny pro
žákovské aktivity na školách. Aby si žáci peníze a
samozřejmě podporu své školy zasloužili, musí také něco
udělat. Co to je, na to jsme se zeptali pana učitele Karla
Šimka, který má celý projekt na SPŠ Hronov na starosti.
„Žáci se musí přihlásit do výběrového grantového řízení.
A ti, co uspějí, mohou uskutečnit své projekty. Většinou
jsou to různé sportovní, kulturní i vzdělávací akce, na
kterých žáci prezentují své zájmy. Víte, já jsem za tuto
možnost velmi rád. Naši žáci mají možnost skutečně ukázat,
co v nich je. Většinou slyšíme nářky typu: „Kdybych měl
možnost! Kdybych měl peníze! Kdybych ….“ Tak a teď tu
možnost žáci reálně mají. Je to pro ně výzva a zároveň
veliká zkušenost a odpovědnost. Naučí se psát Žádost o
grant. Pokud uspějí, vyzkouší si na vlastní kůži i organizaci

akce, práci na reklamě, spolupráci s médii a samozřejmě
spolupráci s námi učiteli jako rovní s rovnými.“
To jsou slova pana učitele a mě dovolte jen popřát
žákům otevřené hlavy, spoustu nápadů a úspěch. A jestli se
jim práce daří, tak to budeme sledovat a Vám, našim
čtenářům, doufám přineseme další zprávy z projektu, který
se na SPŠ Hronov jmenuje „Cesta do žákovy duše aneb Co
Rejža

STATISTIKA
K 31.1.2008 mělo město Police nad Metují
dostupné evidence celkem 4275 obyvatel.

dle

Statistické zajímavosti:
Oficiální počet obyvatel ke konci loňského roku je 4280.
V minulém měsíčníku jsem uváděla číslo 4287. Tento rozdíl
je způsoben tím, že z centrální evidence se nám konečná
čísla dostávají se zpožděním – většinou až následující měsíc.
Zejména údaje o odstěhovaných , zemřelých a narozených
občanech mají zpoždění. Je nutné si uvědomit, že údaj o
počtu není nikdy úplně přesný, statický, a proto se Vám
může zdát, že čísla nesouhlasí např. s těmi minulými apod.
Dnes se můžete podívat na věkové složení našich
obyvatel. Příště se zaměříme na jména , příjmení a jejich
četnost v Polici.
Věkové složení Poličáků:
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1.POLICKÝ OBČÁNEK ROKU 2008
I v letošním roce jsme si „pohlídali“ naše první
miminko. Tentokrát jsme si museli počkat až do 10.ledna,
kdy se v náchodské porodnici v 1 hodinu a 35 minut ráno
narodil Zbyněk Ringel.
Ve středu 30.1.2008 jsme maminku Petru Foglarovou
s miminkem a celou rodinou přivítali na radnici v obřadní
síni. Krátký program si malý Zbyněk užil v kolébce, poté
dostal Pamětní list, přívěšek Kozoroha a maminka kytičku.
Je milé, že se u této slavnostní chvíle sešli se svými dárky
zástupci všech generací – popřát zdraví a štěstí přišly členky
Senior klubu Ostaš paní Pivoňková a Tremčínská. Katka
Hlávková z MAMINY svoji zdravici pojala jako jemnou
agitaci - to kdyby se Petře doma stýskalo a chtěla si
vyměňovat zkušenosti s ostatními maminami.
Za město se zúčastnila paní starostka, matrikářka a za
komisi pro obřady a slavnosti paní Šváblová.

SŇATKY
Leden nebyl nakloněn uzavírání manželství, žádný pár u
nás nebyl oddán. Ani na únor nemáme zatím objednán
žádný svatební obřad. Ale vypadá to, že si letošek nezadá
s uplynulým rokem, na jarní měsíce je už objednáno
8 svatebních obřadů.
Informace pro případné zájemce :
UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ PŘED
MĚSTSKÝM ÚŘADEM V POLICI NAD METUJÍ
ODDÁVAJÍCÍ

Ida Seidlmanová - starostka
Zdeněk Kadidlo -místostarosta
Věra Klusáčková - zastupitelka

MATRIKÁŘKY

Dagmar Hambálková
Daniela Adamová

STANOVENÁ DOBA OBŘADŮ
vždy 1. a 3. pátek a sobota v měsíci
ÚŘEDNĚ URČENÉ MÍSTO K OBŘADŮM
obřadní místnost městského úřadu
po dohodě je možné obřad uskutečnit mimo stanovenou
dobu i místnost
POPLATKY
ve stanovenou dobu a v určené místnosti bez poplatku
mimo stanovenou dobu a určenou místnost 1000,- Kč
oba snoubenci bez trvalého pobytu v ČR
_
3000,- Kč
jeden ze snoubenců bez trv. pobytu v ČR
–
2000,- Kč
vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření
manželství v cizině - 500,- Kč

Postup před uzavřením manželství:
1) domluvit si termín s matrikářkou (alespoň telefonicky
nebo e-mailem) dostatečně předem
2) navštívit matriku a vyzvednout potřebné formuláře
3) (popř. domluvit si jeho zaslání poštou)
4) návštěva matriky s vyplněným dotazníkem a
s matričními doklady.
5) Budou domluveny podrobnosti, Vaše přání ohledně
obřadu. Zaplacení správních poplatků.
Církevní sňatek: snoubenci si s představitelem církve
domluví místo a termín obřadu. Navštíví matriční úřad podle
místa uzavření manželství, kde vyplní dotazník, žádost o
vydání osvědčení k církevnímu sňatku a předloží doklady.
Matrikářka jim vyhotoví „Osvědčení“, které předají
představiteli církve. Na matrice je k nahlédnutí seznam
církví a náboženských společností, které ze zákona nebo se
souhlasem státu působí na území ČR.

JUBILEA
V lednu 2008 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Marta Nentvichová
pan Miloš Hrubý
paní Anna Bašťúrová
paní Božena Špačková
pan Milan Hornych
pan Jaroslav Macoun
75 let
paní Jiřina Justová
paní Marie Marelová
80 let
paní Vlasta Hejnyšová
pan Antonín Rotter
pan Zdeněk Martinec
paní Hedvika Haucková
paní Vlasta Hančová
pan Ladislav Rudolf
85 le t
paní Melanie Klusáčková
paní Milada Melicharová

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.
Prosíme všechny jubilanty, kteří budou teprve slavit své výročí
a nepřejí si být jmenováni v této rubrice
nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti,
aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.

OBČANSKÉ

PRŮKAZY

Upozorňujeme, že v letošním roce
končí platnost
občanských průkazů vydaných do konce roku 2003.
Pozor: jedná se o OP BEZ strojově čitelných údajů.
Při jakýchkoli pochybnostech se přijďte poradit na
matriku MěÚ.

Dagmar Hambálková

CZECHPOINT
Máme za sebou první
měsíc
fungování
Czech
POINTu na našem úřadě.
Po rozpačitých začátcích
(trošku
zlobila
technika,
trošku jsme se musely
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zapracovat - přece jen je to pro matrikářky úplně z jiného
soudku) se nám to docela pěkně rozjelo. Myslím, že jsme se
snažily každému vyhovět a pokud zrovna nezlobilo dálkové
připojení, tak se nám to i dařilo. Zejména u Rejstříku trestů
byli lidé mile překvapeni, že nemusí čekat a dostanou
ověřený výstup zrovna do ruky. V případě výpisu z Listu
vlastnictví KN je fajn, že pro to nemusíte do Náchoda.
Takže – fungujeme!
Jen bychom Vás chtěly požádat, abyste nás, pokud je to
jen trošku možné, navštěvovali v úřední dny, tj. v pondělí a
ve středu od 8 do 17 hodin, s polední přestávkou 11.30 až
12.30.
Předejdeme tomu, že u nás narazíte na zavřené dveře –
ne že bychom Vám nechtěly vyhovět, ale různá školení,
semináře a ostatní pracovní záležitosti jsou směrovány právě
na „neúřední“ dny. O to samé se snažíme i ve věcech
osobních – lékař, nějaké volno, apod.. Prostě, aby „úřední
den“ byl vždy zajištěn.
Za leden bylo vydáno 36 výpisů z Rejstříku trestů, 37
výpisů z Katastru nemovitostí a 5 výpisů z Obchodního
rejstříku.
Ještě krátce zopakuji, o co se vlastně jedná:
kdokoli může získat na počkání ověřené výstupy z:
Katastru nemovitostí – výpis listu vlastnictví
Obchodního rejstříku
Živnostenského rejstříku.
Dále výpis z evidence Rejstříku trestů. Ten ale
pouze osoba, které se žádost týká. Tzn.,musíte
přijít osobně s platným OP.
Poplatky:
za první stranu 100,- Kč a za každou další 50,- Kč.
Rejstřík trestů - jako dosud poplatek 50,- Kč
Poplatky žadatel zaplatí přímo na místě v hotovosti, není
třeba předem zakoupit žádný kolek!!
Kde: na MěÚ v Polici nad Metují v kanceláři matriky a
pokladny
pracovnice“Czech Pointu“
D.Hambálková a D. Adamová

Každý jsme jiný…
Někdo má ke svému rodišti vztah vlahý, někdo si
ho nese s sebou celým životem, ať už je zavátý tam či
onam.
Polická rodačka Marie Wisnarová-Franková
následovala svého muže na sever Moravy, nejprve do
Štramberka, pak do Kopřivnice. Vychovali dva syny,
těšili se z vnoučat. Posledních sedmnáct let šli
životem
v doprovodu těžké, neúprosné nemoci.
Statečně -s nadějí a vírou. Ve čtvrtek 24. ledna
Manka opustila své milé, nás všechny, kteří jsme ji
znali, i své rodné město.
Není lehké přijmout skutečnost, že už z telefonu
nezazní její hlas s moravským akcentem. Její jméno
v seznamu pravidelných odběratelů Polického
měsíčníku nahrazuji jménem jejího syna Mirka. I on
ví, co pro jeho maminku Police znamenala.
Milá Manko, věř, že na Tebe nezapomeneme, tak
jako Ty jsi nikdy nezapomněla na nás a na svoji
Polici.
Ida Seidlmanová

V knize osudu jsme všichni zapsáni
v jednom verši.
W. Shakespeare

Je těžké přijímat samozřejmost koloběhu lidského
pokolení, všeho živého, končícího odchodem z tohoto
světa.
Ve středu 6. února zemřel Vilém Selichar. Pro
mnohé pan učitel, autorita. Ale i rybář a člen AMK.
Odešel a nám, především žákům a kolegům,
zbudou vzpomínky na krásná léta v polické škole.
Ida Seidlmanová

Poděkování
Dívám se na krásně ozdobenou růži a vzpomínáme na
milý páteční podvečer na Městském úřadě v Polici nad
Metují. Neznám tuto tradici, ale vím, že dá jistě velké úsilí
dohledat, najít a znovu oslovit manželské páry, které
uzavřely sňatek před 25 lety na místní radnici.
Mám to štěstí, že jsem se ve zdraví a pohodovém
manželství mohla se svým manželem účastnit setkání, které
je nazváno jako „Stříbrný podvečer“. Po milém uvítání ještě
s dalšími páry, se starostkou paní I. Seidlmanovou,
matrikářkou paní D. Hambálkovou a předsedkyní SPOZ
paní Z. Šváblovou, nám byla přednesena krásná, až
dojímavá řeč, zakončena přípitkem. Všichni si jistě
vzpomněli na dobu svého mládí, když jsme se zde před 25
lety vzali.
Bylo velmi milé i posezení u šálku voňavé kávy a
zavzpomínání nad fotografiemi na dobu pro nás již dávno
minulou.
Chci touto cestou poděkovat všem z Městského úřadu
v Polici nad Metují, kteří nám připravili tak pěkný podvečer
deštivého listopadového dne. Obdivuji ty, kteří se
v dnešním, tak uspěchaném čase dokáží zastavit a věnovat
svůj volný čas i někomu jinému.
Moc děkují, přejí hodně zdraví a štěstí v novém roce.
manželé Zelení Broumov
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Polický zahrádkářský
receptář na měsíc únor
Únor na zahrádce
Poslední zimní měsíc bývá skutečně chladný, někdy
dokonce mrazivější než leden. Slunce v polovině února je
nad obzorem 10 hodin. Ze slunečního svitu připadá na únor
85 hodin, tj. 5% celoročního úhrnu.
Pokud nám únorové počasí a sněhová pokrývky dovolí,
věnujeme na své zahrádce mechanické ochraně proti
chorobám a škůdcům. Zaschlé a mumifikované plody je
třeba odstranit, neboť jsou zdrojem šíření moniliózy v době
vegetace. Někteří nepořádní zahrádkáři mají na stromech
ještě zbytky loňské úrody! Je-li to možné, shrabeme spadané
listí a nahnilé plody a s páleným vápnem kompostujeme.
Odstraníme také odumřelé, suché či mechanicky
poškozené větve a dřevo s příznaky rakoviny, strupovitosti a
padlí. Odumřelou borku kmenů stromů drátěným kartáčem
nebo škrabkou důkladně očistíme a zbavíme stromy mechu
a lišejníků. Veškerý materiál po oškrábání spalte!
Odstraníme z korun stromů hnízda spletená z několika listů,
kde se schovává kalamitní škůdce bekyně zlatořitná. Rovněž
bojujeme buď postřikem nebo lepícími pásy, které
umisťujeme na kmeny nejlépe na podzim a na jaře se
odstraní a spálí. Tímto opatřením ničíme škůdce – píďalku
podzimní.
Své opodstatnění má i nátěr ošetřených kmenů
vápenným mlékem, které sice nemá žádný přímý vliv na
omezení výskytu škůdců a chorob, ale chrání v předjaří
kmeny před přehřátím, zejména na jižní straně. Vlivem
slunečního záření dochází k přehřátí kůry stromů a náhlým
poklesem teploty navečer dochází k popraskání – vznikají
mrazové desky a ty se pak velice špatně hojí. Mimo bílení
kmenů můžeme použít také prkno, které opřeme na jižní
straně o strom tak, aby krylo v poledne kmen stromu.
Do řezu jádrovin a peckovin se ještě nepouštějte, pro řez
rybízu a angreštu nastala ta pravá chvíle, protože v březnu
začnou rašit.
U jádrovin a peckovin děláme průklest až v pozdějších
měsících březen až květen. Čím dříve řežeme vzrůstné
odrůdy, tím více pak přirůstají ve dřevě a šetří na plodnosti.
Pozdní řez za zelena zvyšuje plodnost dřevin, kdežto řez
během zimy a v předjaří podporuje růst dřeva. Tento řez
provádíme jen u mladých stromků (výchovný řez) a u
stromků, které mají malé přírůstky dřeva. Stromy roubované
na semenáčích, pláňatech a bujnějších podnožích po zimním
a předjarním řezu zbují, zahoustnou a většinou pak plodí
střídavě.
ZO ČZS Police n. M. - M.V.

Šumná Krčma
V sobotu dne 26.1.2008 proběhla v místním hostinci
Krčma v pořadí již jedenáctá výroční členská schůze
kulturně vzdělávací společnosti Krčmasenát Police nad
Metují. Pětadevadesátiprocentní účast členské základny na
výroční schůzi jasně dokazuje s jakým zájmem a
zodpovědností členové Krčmasenátu k této instituci
přistupují.

Pozvání přijala řada vzácných hostů, jako delegace
stolní společnosti SPONA z Náchoda, spolek přátel
z Broumova, kamarádi a sponzoři Krčmasenátu od Prahy po
Žďár nad Metují a tradičně zástupci našeho města - paní
starostka Ida Seidlmanová a pan místostarosta Zdeněk
Kadidlo.
Výroční zpráva a zpráva o hospodaření nenechala
nikoho na pochybách, že Krčmasenát funguje a svými
kulturními i sportovními akcemi a zvláště vzácně
vyrovnaným rozpočtem by mohl jít mnoha spolkům
příkladem.
Bohatá a plodná diskuze byla završena milým
překvapením. Zasedání poctili svou návštěvou pan předseda
Akademického senátu prof. Dr. Jiří T. Kotalík a pan arch.
David Vávra, známý naší veřejnosti z televizního pořadu
Šumná města. Příslib spolupráce Krčmasenátu s těmito
špičkovými kapacitami naší architektury je významným
obohacením kulturní a vzdělávací činnosti Krčmasenátu.
Předseda Krčmasenátu František Pohl

Seniorské aktuality
16. leden 2008 byl dnem setkání Senior klubu Ostaš.
Prezentaci sledoval muž v pozadí p. J. Němeček,
mimochodem tuto činnost vykonává dlouhodobě a ještě
jsem ho nezviditelnila. Činím s poděkováním dnes. 73
přítomných a několik nově přihlášených a tak na naši pí
předsedkyni H. Pivoňkovou zbylo jednak přivítání a na
programu toho měla opravdu hodně co sdělit, vzbudila
pozornost celého sálu. Ale nejen ona... Hospodářka pí J.
Němečková a organizační ref. pí H. Tremčinská do
legitimace štemplovaly „šrajtofle“ praskala ve švech pod
tíhou příspěvků. Penízky se budou moc hodit na naše
aktivity i výlety. Finance jsou v dobrých rukou, takže
potěšila i revizní zpráva o hospodaření v roce 2007. Jinak za
odstupující pí D. Vávrovou nastupuje nejčerstvější
důchodkyně pí V. Steinerová. Ať se jí mezi seniory líbí.
Jubiloval p. L. Rudolf, významné životní výročí, krom
blahopřání a za zvuku “Mnoga lieta“ od stolu výboru ho
ještě potěšil i Dívčí pěvecký sbor pod ved. pí uč Blažkové
za přítomnosti p. řed. ZUŠ L. Bořka a pí uč. Sorokinové,
mimo toho mezi nás opět, sice na krátkou , ale vždy vítanou
návštěvu přišla i pí starostka I. Seidlmanová. Její přání
nejsou frází, ale mají duši a osloví snad každého. Zážitky
z poslechu sborového zpěvu máme zasunuty na dlouhou
dobu jako vzácnou perličku. Bylo to úžasné. Ani paní
místopředsedkyně Ivana Richterová nás nezarmoutila.
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Možná, že po boku p. Fr. Pivoňky, renomovaného herce tato
ochotnice dá dokupy z řad seniorů „talenty“ pro nacvičení
scének. Umíte si představit tu legraci my v rolích héreček?
Jak se biflujeme texty. Ale naházejme flintu do žita, třeba se
zadaří. Logo našeho klubu je Ostaš a tak jsme se dohodli
následovně. Jedno setkání na stolové hoře a to druhé se
teprve doladí, p. Jos. Hauk by byl ochoten představit nám
nejen Keramičku, ale i „Vebu“
Ani o výlet nepřijdeme. Budou dva, termín květen a
jeden po vagacích na podzim.
1/ Hořice v Podkrkonoší a jeho kamenná krása, průvodce
p. Demek náš člen je zná dokonale.
2/ Kutná Hora – zámek Kačina a okolí.
Chorvatsko a p. uč. Macoun byl další bod. Hlaste se
prosím, čas neúprosně běží. Informováni jste. V současné
době máme jiř 31 zájemců. Naše další setkání se uskuteční
tentokrát 19. 2. 2008 a čeká nás opět vzácný host. „Oko je
do duše okno“, říkáme. Ať už tu dušičku máme jakoukoliv,
oči jsou náš největší poklad, musí být zdravé. Pan MUDr.
Pitaš o nich ví všecko a bude to on, kdo mezi nás přijde a
svou osvětou přispěje k větší péči o ně. Jaro je ještě daleko –
dobře je nám u kamen a tak mně vyplula vzpomínka stará již
přes 50 let, omluvte peprnost ve větě. Pan V. Hybš,
nejstarší, v tehdejší jejich Mlékárně přišel z venku
prochladlý a volá na jeho paní: „Bábo, pšukni do kamen, ať
se vohřejem!“ Věřte je to pravda pravdoucí, řekl by p.
Poláček a já se přidávám, „pšukněte“ si taky do nich , ať
nám je teplo...
Je veliká škoda, že už tyto postavy v Kvíčerově nejsou,
určitě by bylo mnohem veseleji na světě. Co říkáte?
Mějte se dobře a buďte trpěliví, bude lépe, jen co se na
nás skrze mraky usměje sluníčko.
H. Krejčová

MAMINA
(Maminky, Miminka a Nápady)

Když se Babinec změní na Blázinec
Na Babinec – kroužek pro tvořivé duše – se vždycky
velmi těším. Těším se, že si odpočinu, popovídám si se
super lidmi a odnesu si domů i nějakou drobnost vlastní
výroby. Je skvělé, že každý, kdo má nějaký zajímavý nápad
na vyrábění, ho u nás může uskutečnit a naučit ho i ostatní.
Tedy, ne každý zajímavý nápad vyhovuje našim finančním a
časovým možnostem, výrobu diamantových náušnic
budeme asi muset ještě o pár týdnů odložit.
Když se vedení tohoto kroužku pro dospělé ujmu já,
snažím se vymyslet něco pěkného, ale zároveň
jednoduchého a netradičního. Myslela jsem si, že vyrábět
věšáček z vařečky bude pro již zkušené tvořivé ženy úplná
maličkost. Vařečka se nabarví, polepí korálky a lísky z plsti,
dozdobí do podoby květiny a je hotovo. Vše jsem, jako
vždy, doma vyzkoušela, aby to opravdu nebylo nijak
náročné a dalo se to stihnout a během necelé hodinky jsem
měla hotovo. Prostě hračka. Bohužel mé zkušené tvořivé
ženy mě přesvědčily o opaku.
Tak to tedy vezmem po pořádku - kde udělaly soudružky
z MC chybu?
Už při soupisu potřebného materiálu jsem netušila, že
jsem měla kromě žádosti: přineste si dřevěnou vařečku,
přidat i její stáří. Paní I. si totiž přinesla kousek, kterým se
nejspíš míchala polévka už za Přemysla Oráče. S

vyděšeným výrazem jsem jí předala štětec. Ono což o to,
zelená barva kryla docela dobře, stačilo jí pouhých 5 nátěrů
(oproti jednomu standardnímu), ale druhá barva – terčík ze
sluníčkové žluté – by byla potřeba ve vrstvě asi tak 2 cm
silné, aby nebylo poznat, co všechno má nářadí již za sebou.
Když jsem psala, že jsou třeba dřevěné korálky, nemohla
jsem vědět, že se na stole objeví i malé skleněné, šišaté
ozdobné, trojhranné vyřezávané, duhové, no prostě chyběly
už jen hliněnky a ďůlek. Začala jsem zhluboka vydýchávat a
s jistými obavami jsem ženy vyzvala, aby mi předložily své
plstě – to není žádné sprosté slovo, ale výtvarnický materiál.
V požadavcích jsem vymezila barevnou škálu na bílou nebo
barevnou, ale hlavně ne žlutou, zelenou, hnědou ani černou.
Samozřejmě, že žlutá i fosforově zelená se také objevily.
Už jsem dýchala jako slon, ale říkala jsem si, že teď už
to bude v pohodě, že teď už se to všechno jen nalepí a bude
hotovo. Konec utrpení. Čas sice kvapil, ale měla jsem
vteřinové lepidlo, kterého stačí malá kapka a je hned suché,
bohužel měla jsem jen jeden kus. Dala jsem ho do placu a za
chvíli se nestačila divit. Babinec se v okamžení změnil na
Postřižiny a sekundové lepidlo na obuvnické anóbrž pop.
Paní I. se přilepila několika částmi těla k několika papírům,
paní Š. odcházela s prsty olepenými fosforově zelenými
chlupy z plsti (titul Vodnice roku by ji jistě neminul) a k
paní D. se lepidlo ani nedostalo, protože paní M. a její
rodinný příslušník ho celé vypoužívali na přilepení 4
okvětních lístků. Lepidlo bylo prostě všude, jen ne tam, kde
mělo být. Domů si výrobek neodnesla žádná, nechaly mi je
napospas. „Když sis to vymyslela, tak si to taky dodělej,“
uraženě na mě hučely. Tak já už nerozumím ničemu.
Dle této zkušenosti bychom měly příště raději
vystřihovat kolečka, ale děvčata by si určitě přinesla nůžky
na plot, plech nebo motorovou pilu. A vůbec, ony mě ani
nenechaly nic připravit na příště, řekly, že si raději vymyslí
něco sami, když jsem jim to takhle zavařila. Takže si
usmyslely vyrábět obrázky z barevných písků. Bohužel,
nebo možná bohudík, jsem to ve finále realizovala zase já a
že to byla makačka. Musím však říci, že to dopadlo nad mé
očekávání velmi dobře. Ženy byly překvapivě ohromně
šikovné, hned vše pochopily, materiál si přinesly dle
rozpisu, prostě pohádka a super spolupráce. Takže to
předtím byl nejspíš nějaký zkrat, možná erupce na slunci.
(Obrázky jsou vystaveny k Vašemu obdivování ve vitríně
MC v podchodu vedle Knihy).
Na závěr ještě upozorňuji, že z důvodu zachování
vlastního zdraví (po zveřejnění článku vstupuji do ilegality)
jsem jednotlivé účastnice raději nejmenovala, ony se v tom
určitě najdou a vy je můžete poznat, když se k nám také
přijdete podívat. Přijďte, slibuji, že to bude
nezapomenutelný zážitek.
Jinak, děvčata, vím, že mi to asi moc nepomůže, ale
opravdu Vás mám moc ráda.
Vaše Káťa Hlávková

Program na únor
v Mateřském centru MaMiNa
•
•
•
•

Každé úterý – Miminkování – program pro těhotné a
pro rodiče s dětmi do 1 roku.
Každou středu – Kapříci – program pro rodiče s dětmi
od 1,5 do 4 let.
Každý čtvrtek – Cvrčci – program pro rodiče s dětmi od
1,5 do 4 let.
Všechny tyto programy začínají v 9.30, končí v 11.30 a
jsou přizpůsobeny věku dětí, které nás navštíví.
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•
•
•
•
•

Každé pondělí - od 16.00 – Angličtina pro nejmenší –
pro rodiče s dětmi
od 17.00 – Malá flétnička - pro rodiče s dětmi
Každý dva týdny ve čtvrtek 21. února a 6. března –
Canisterapie
Každý pátek od 15.30 – Keramika - pro rodiče s dětmi
Každé dva týdny v pátek 22. února a 7. března od 16.30
– Babinec

Doplňkový program
Čajový koutek – úterý 19. února od 16 hodin
Zveme všechny milovníky dobrých čajů na odpoledne
plné různých chutí a vůní. Při ochutnávce zajímavých druhů
lahodných čajů, o kterých nám bude povídat Radka
Kaufmanová, se dozvíme, jak se má čaj správně připravovat,
v čem se nejlépe servíruje, co se k němu podává a další
důležité informace. Čaje, které Vám budou nejvíce chutnat,
je možné také zakoupit.

Přejímání vzorů – čtvrtek 28. 2. od 16 hodin
Na další z oblíbených přednášek PhDr. Zdeňky
Rejtharové se budeme opět zabývat trnitými cestami ke
správné výchově našich dětí.
V dnešní době je téměř nemožné zajistit, aby Vaše dítě
nepochytilo nějaké ty špatné zlozvyky. Občas si ani
neuvědomujeme, jak moc je náš malý drobeček vnímavý a
jak se učí pouhým pozorováním toho, co se kolem něho
děje. Jeho chování ovlivňuje nejen rodina, ale i situace z
našeho každodenního života a nemusí to být jen televize, ale
také třeba i návštěva lékaře, komunikace s prodavačkou
nebo na úřadech. Jak se alespoň částečně vyvarovat
přejímání špatných vzorů? Možná Vám pomůže přednáška
zkušené dětské psycholožky.

Pozvánky, nabídky, sdělení
Půjčovna didaktických pomůcek
Mateřské centrum MaMiNa oznamuje všem zájemcům,
že otevřelo novou půjčovnu didaktických pomůcek nejen
pro klienty se speciálními potřebami, ale i pro širokou
veřejnost.
Půjčovna čítá 27 didaktických pomůcek, mezi které patří
pomůcky pro nevidomé, nedoslýchavé nebo s poruchou
jemné motoriky.
Pomůcky se do rodin půjčují bezplatně a o podmínkách
výpůjčky se můžete informovat v mateřském centru nebo na
tel.:777 903 029.
Velice děkujeme panu Noskovi za výrobu a instalaci
polic a firmě PEJSKAR & spol., s.r.o. za finanční podporu,
díky níž byla tato půjčovna zrealizována. MC MaMiNa tak
může nabídnout komplexní služby.
Jednu z pomůcek – Hmatové lišty – Vám rádi
představujeme:
Hmatové lišty
V krabičce o rozměrech 31 x 24,5 cm s víkem jsou
uloženy 2 lišty. Na každé z nich je nasunuto 9 dřevěných
dílků s různými povrchy (např. s hrubým kartáčem,
plechem, s gumovými výčnělky, s rýhami, koženými
proužky atd.), které jsou velmi příjemné a rozpoznatelné na
dotek.
Hra na hlazení
Základní myšlenka hry spočívá v tom, že se děti
navzájem s dílky hladí, a se zavázanýma očima se je snaží

poznat a najít na své liště. Tuto základní myšlenku je možno
různě obměňovat, čímž se vytváří různé druhy zábavy.
Hra podporuje u dětí schopnost vnímání hmatem a
dotykem. Hmatem děti objevují různé struktury povrchu
(např. tvrdý - měkký, příjemný - nepříjemný, drsný hladký) a mezi sebou je porovnávají. Tímto se dobře
procvičí paměť, schopnost přemýšlet a také vyjadřovací
schopnosti.
Při hře musí být děti k sobě jemné, aby hlazení nebylo
nepříjemné. Děti se učí poznávat své vlastní emoce i svého
spoluhráče a přiměřeně na ně reagovat. Hra by měla potlačit
možnou agresivitu, která se může ve školkách objevit. Díky
této hře děti vyjadřují své pocity. Hra na hlazení je opakem
převážně vizuálně přijímaných podnětů, jimiž jsou dnes děti
vystaveny a tvoří skvělý doplněk k řízeným hrám.

Nové internetové stránky
Nové internetové stránky našeho mateřského centra si
můžete prohlédnout na www.mcmamina.cz. Kromě
pravidelného programu tam najdete také pozvánky na různé
akce, přednášky a kroužky, které pořádáme. Samozřejmostí
jsou články, informace o canisterapii a fotografie, mezi
novinky patří videa.
Na nových stránkách najdete také kontakty na členky
rady občanského sdružení a můžete nám napsat, jak se Vám
nové stránky líbí. Za každý nápad, připomínku či názor
nejen k novým stránkám, ale i k chodu centra Vám velmi
děkujeme.

Pořádání oslav v prostorách MC
Maminkám, navštěvujícím mateřské centrum MaMiNa,
nabízíme pořádání oslav (nejen narozenin dětí) v prostorách
MC. O podmínkách a případném termínu se můžete
informovat na tel.: 777 903 029 nebo 773 903 029.

Hledáme
Mateřské centrum MaMiNa hledá lektorku nebo lektora
pro kurz cvičení těhotných na rehabilitačních míčích.
Cvičení bude probíhat v prostorách MC každou středu od
17.30 hodin. Bližší informace pro zájemce na tel.: 777 903
029, K. Hlávková. Žádáme těhotné, které by měly zájem
tato cvičení navštěvovat, aby se přihlásily na stejném tel.
čísle.

Najděte nový domov pro Vaše nepotřebné
hračky!
Pokud přemýšlíte kam s hračkami Vašich dětí, se
kterými si již nehrají a nechcete je vyhazovat, budeme velmi
rádi, pokud je přinesete k nám do mateřského centra, kde
budou moci dělat dál radost. Prosíme, abyste nám věnovali
pouze hračky, které jsou nepoškozené, navštěvují nás i
velmi malé děti, které by se o ně mohly zranit. Nenoste nám
však plyšové hračky, u nichž se špatně udržuje čistota.
Z důvodu přípravy dalšího prostoru přivítáme jakoukoliv
Vaši pomoc, ať už materiální nebo finanční.
Za hračky i jinou pomoc Vám velice děkujeme.
Za Mateřské centrum MaMiNa
Káťa Hlávková
Dobrý den,
dovolte mi, abych se nejprve představila, jsem
předsedkyní občanského sdružení
MC MaMiNa – Maminky, Miminka a Nápady, které
provozuje mateřské centrum v Polici nad Metují. Velice
ráda bych Vám nabídla možnost prezentace vaší školy a
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prací vašich žáků na výstavě pořádané MC MaMiNa Umění
porodit.
V minulém roce jsme se připojili k světovému týdnu
respektu k porodu výstavou dětských prací na téma Jak jsme
přišli na svět. Výstava byla realizována s budově Staré školy
v Polici nad Metují ve spoluprácí s Nadací Via, městem
Police nad Metují a Hnutím za aktivní mateřství. Po celý
týden výstavy jsme pořádali spousty doprovodných akcí a
přednášek pro budoucí rodiče. Výstava měla velký úspěch
jak mezi rodiči tak i mezi učiteli, kteří s dětmi navštívili
výstavu a na jejich popud vznikl nápad realizovat regionální
výstavu Jak jsme přišli na svět.
Nabízím Vám touto cestou možnost přihlásit se na
výstavu dětských prací na téma Jak jsme přišli na svět.
Tato výstava bude pokračováním výstavy z loňského
roku a my věříme, že se stane krásnou tradicí.Výstava
Umění porodit se koná od 7.5. do 13.5 2008
Pokud se vaše škola chce připojit k jiným školám, prosím
vyplňte přihlášku v příloze a zašlete ji na email
jitaklim@centrum.cz nebo na adresu MC MaMiNa, o.s Na
Babí 190 Police nad Metují 549 54 do 11.února.
Výtvarné práce jakýkoliv rozměrů posílejte na adresu:
MC MaMiNa, o.s Na Babí 19O Police nad Metují
nejpozději do 30.dubna.
Podrobné informace o výstavě Vám rádi podáme na
telefonu: 777 844097.
S pozdravem Jitka Klímová
Předsedkyně o.s. MC MaMiNa

PŘIHLÁŠKA
Předběžná přihláška dětských prací na výstavu Umění
porodit pořádanou MC MaMiNa,o.s. v Polici nad Metují od
7.5 -13.5. 2008
Jméno školy, ZUŠ, DDM
………………………………………………………………
Adresa
………………………………………………………………
Kontaktní jméno
………………………………………………………………
Telefon a email.
………………………………………………………………
Tuto přihlášku, berte prosím jako předběžnou, podle které
budeme mít možnost lépe rozplánovat expozici výstavy.

Praha plná strašidel
To není o potentátech v Praze se objevujících a
přijímajících někdy strašidelná rozhodnutí. Je to název jedné
skautské akce, kterou pražské oddíly pořádají vždy na
počátku roku a účastní se jí skauti z celé republiky. Podruhé
se jí zúčastnil i skautský oddíl z Police a tak první lednový
víkend strávili skauti ve stověžaté Praze. Hlavní soutěž
spočívá v rozluštění asi 25 zašifrovaných adres, na kterých
se nacházejí různá „strašidla“. Ta pak musí soutěžící nalézt
a do předem stanoveného limitu se vrátit na stanoviště. Kdo
najde nejvíce „strašidel“, vyhrává. Úspěch tedy předpokládá
nejen dobrou schopnost luštit zašifrované texty, ale také
schopnost dobře se orientovat ve městě, umět si rozvrhnout
trasu i úkoly. A být dostatečně rychlí. V kategorii skautů
byly z polického oddílu tři hlídky. A v konkurenci 70 hlídek
obsadily první, třetí a čtvrté místo. A to je více než pěkný
výsledek ne? Kromě této soutěže skauti poznávali Prahu a
činnost skautských oddílů v tomto městě. Přespávali ve
skautské klubovně, navštívili Židovské muzeum, výstavu
Valdštejn a jeho doba a další.

Světové Jamboree v Polici
Jamboree je původně z indiánského slovníku a znamená
setkání. Ve skautské terminologii se jedná o celosvětové
setkání skautů a skautek ze všech států světa. Koná se
jednou za čtyři roky a je unikátním propojením různých
národů a jejich kultur. To poslední Jamboree bylo
v minulém roce v Anglii a u příležitosti stého výročí
založení skautské organizace se konalo právě na místě kde
byl pořádán první skautský tábor. Zúčastnilo se jej na 40
000 skautů a skautek z 216 zemí světa, včetně početné
delegace z České republiky. Byli v ní i profesionální
fotografové, Milan Jaroš a Jan Bičovský. Právě jejich
fotografie tvoří výstavu, která od loňska putuje po České
republice a zájemcům přibližuje skvělou atmosféru tohoto
ojedinělého celosvětového setkání mladých lidí. Na přelomu
února a března bude po dva týdny i v Polici, ve vestibulu
Pellyho domů. Vernisáž výstavy bude v sobotu 23.února ve
14.00 hod. Navazovat na ni bude beseda s přímými
účastníky z náčelnictva Junáka i členů servis týmu.
Doprovázena bude dalšími fotografiemi. A aby to nebylo jen
takové tradiční promítání, přeneseme trochu té báječné
atmosféry i do sálu Pellyho domu a některé z aktivit
světového skautského setkání uplatníme i tady. Je na co se
těšit. Výstava samotná pak bude přístupná až do pátku 8.
března, vždy v době otevření Infocentra a v sobotu a
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v neděli od 9.00 do 17.00 hod. Využijte této příležitosti a
přijďte se podívat. Výstava stojí za podívání. A za podívání
nic nedáte.

přepočítána dle kurzu v bance v den uložení. Z částky
připsané Polici bylo 2014,5 Kč vybráno v Radešově a
594 Kč ještě v knihkupectví u Kohlů, kde pokladnička
zůstala i několik dní po víkendu. Letos bylo vybráno:

Oblast ( řazeno podle abecedy )

Josef Hejnyš

Není to tak dlouho, co jsme si všichni přáli hodně zdraví a
štěstí do nového roku, dávali si různá předsevzetí a těšili se na
to, co nového a pěkného nám přinese.
Teď už máme měsíc leden. Počasí je příjemné, mrzne
málokdy, dokonce nás mnohdy zahřeje sluníčko svými paprsky.
Stále více trávíme čas procházkami po zahradě a ti čipernější
z nás se vydávají i do okolí.
V polovině měsíce nás svým vystoupením potěšily děti
z místní ZUŠ. Obyvatelé domova byli jejich návštěvou přímo
nadšeni. Za příjemně strávené dopoledne děkujeme.
Čas běží jako voda a na dveře už klepe únor. A na co se
můžeme těšit? Začátkem měsíce se pobavíme na masopustní
merendě. Zábava to bude velkolepá, kde komu se určitě
vykouzlí úsměv na tváři, když uvidí obyvatelé i zaměstnance v
maskách….. K tanci a poslechu zahraje paní Marie Ryšavá.
Později plánujeme výlet do České Skalice na kuželkový
turnaj seniorů s posezením při kávě a bábovce.
Ke konci měsíce oslavíme narozeniny několika našich
obyvatel. Pan Šedivý nám při této příležitosti přijde zazpívat a
zahrát známé i zapomenuté písničky pana Hašlera.
Doufáme, že tyto akce přispějí našim obyvatelům k dobré
náladě tak, jako ty dosavadní – již proběhlé.

Bezděkov
Broumov a okolí
Česká Čermná
Česká Skalice, Velký Třebešov
Hořičky a okolí
Hronov a okolí
Machov
Meziměstí a okolí
Náchod a okolí
Nový Hrádek a okolí
Police nad Metují a okolí
Suchý Důl
Teplice nad Metují a okolí
Velké Poříčí
Vernéřovice
Celkem za oblast FCH Náchod

Výtěžek
v Kč

Počet
skupinek

Průměr na
skupinku v Kč

11.075,00
57.802,50
8.855,00
33.165,50
25.995,00
85.711,50
21.660,50
28.336,00
145.323,00
26.512,00
70.011,00
9.122,50
33.516,00
21.427,50
6.583,00

4
13
3
6
8
16
4
8
35
8
14
2
12
4
3

2769
4446
2952
5528
3249
5357
5415
3542
4152
3314
5001
4561
2793
5357
2194
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4178.-

585. 096,-

Částky jsou to vysoké a my bychom chtěli tímto
poděkovat všem dárcům, kteří otevřeli své dveře a svá srdce
a přidali dar na pomoc potřebným. Velký dík patří také
koledníkům a dospělým, kteří věnovali svůj čas a nalezli
odvahu zazvonit u dveří domů. Již několik let nám při sbírce
svou skupinkou pomáhají skauti. Letos dokonce vytvořili
skupinky dvě a to dívčí a chlapeckou, takže skautíci- moc
děkujeme! Dále děkujeme těm, kteří pomohli se šitím
oblečků nebo zdobením korunek pro koledníky a v
neposlední řadě všem, kteří dětem přidali nějakou tu
drobnou sladkost, ovoce nebo podali nápoj na zahřátí. I
takováto drobnost potěší zvláště děti a je posilou na cestu k
dalším dveřím stejně jako každé milé slovo, kterého se nám
cestou dostalo. Mnohokráte děkujeme všem.

Za DD Věra Kašíková – ředitelka

Tříkrálová sbírka 2008
Stalo se již tradicí, že kolem svátku
Tří králů (6. ledna) navštěvují naše
domácnosti skupinky koledníků spolu s
dospělým
doprovodem,
vybaveni
průkazkami, informačními materiály a
zapečetěnou pokladničkou, do které vybírají finanční
prostředky na projekty Charity. Letos nám sice přálo počasí,
ale zato jsme se potýkali s nemocností a to jak u dospělého
doprovodu, tak u dětí. Některá místa jsme ještě na poslední
chvíli zvládli pokrýt. Pro oblast Záměstí se nám to již
nepodařilo a proto se omlouváme, že na této straně našeho
města Vám Králové nenapsali na dveře své K+M+B 2008.
Za účasti města byly pokladničky rozpečetěny a
zaprotokolovány napočítané částky. Cizí měna je

Výtěžek sbírky bude použit na pomoc a podporu aktivit
pro starší, osamocené a nemocné lidi, na podporu práce s
mládeží, pomoc potřebným a rodinám v nouzi, na národní a
zahraniční humanitární pomoc a na projekty farních Charit v
oblasti sbírky.
Mgr. Kateřina Nekvindová, asistent pro místní sbírku
Za město i DSO Policka děkuje všem, kteří se přičinili na
této úspěšné akci.
Ida Seidlmanová
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150 let textilní průmyslové tradice
na Broumovsku 1857 – 2007
Všední život (část druhá)
Svědomité plnění pracovních povinností a loajalita ke svému
zaměstnavateli se lidem ze Schrollových továren vracely v kvalitě
jejich sociálního zázemí. Bezmála dvacet let před tím, než to zákon
továrníkům nařídil, vznikl v roce 1870 v olivětínské tkalcovně
systém nemocenského pojištění, tzv. nemocenská pokladna.
Podobně tomu bylo i v případě továrny v Meziměstí. V roce 1898
založila firma pro své zaměstnance nadaci pracovních invalidů. V
roce 1908 si již dělníci i úředníci mohli spořit na důchod v penzijní
pokladně či uzavírat úrazové pojištění.
Továrna také disponovala mimořádným podpůrným fondem
pro zvláštní případy. O tom, že zaměstnanecké sociální benefity
Schrollova podniku byly ve své době skutečně mimořádné, svědčí
exkurze dolnorakouského živnostensko-průmyslového spolku
v roce 1886.
Podle pamětníků prý zdejší život zanechal na účastníky
delegace hluboký dojem. Od roku 1899 sloužil zaměstnancům v
Olivětíně i Meziměstí družstevní obchod se smíšeným zbožím. U
tovární kotelny vznikly na přelomu 19. a 20. století také dělnické
lázně, které sloužily až do vystavění nové teplárny počátkem 50.
let.
Kromě kolektivních výhod byli Schrollovi dělníci od roku
1879 motivováni také osobně, a to 10% prémií určenou tkalcům a
vedoucím provozů v závislosti na celkovém hospodářském
výsledku firmy. Také řadoví dělníci bývali mimořádně
odměňováni, jako například v roce 1913, kdy manželé Langerovi
schválili, aby 100 nejlepších dělníků ze všech závodů dostalo na
Vánoce jednorázovou odměnu 10 korun, což přibližně odpovídalo
výši jednoho měsíčního platu.
Sotva se na trhu s bavlnou urovnaly poměry, hospodářskou
krizi ve firmě vystřídaly osobní rozepře Augusta Schrolla (7. 10.
1814 – 8. 7. 1887) s jeho mladším bratrem Josefem Edlerem
Schrollem. Rozdílné názory na další vývoj firmy vedly Augusta v
roce 1865 k rozhodnutí z podniku vystoupit a založit si v
Broumově vlastní nezávislou textilní společnost. Josefova firma s
titulem c.k. privilegovaná továrna dostala název Přádelna a
tkalcovna Benedikta Schrolla syn.
Rok nato vypukla Prusko-rakouská válka a Josefův podnik,
zaměřený již výhradně na bavlněnou výrobu, se stal jedním z
hlavních dodavatelů výstroje rakouské armády.
Navzdory krachům na burzách ve Vídni v roce 1869 a
Budapešti v roce 1873 a nastalé všeobecné krizi textilního
průmyslu se Schrollův podnik dál úspěšně rozvíjel. Výroba v tomto
období dvojnásobně vzrostla a v Olivětíně se začala stavět druhá
tkalcovna pro 300 stavů a průmyslový areál se rozšířil o další
provozy, včetně parního mandlu, bělidla a uhelné plynárny. Hlavní
provoz – tkalcovna zpracovávající na 264 stavech ročně 150 tun
bavlněné příze – zaměstnával podle úředního výkazu z roku 1876
továrního písaře, tkalcovského mistra dohlížejícího na 200 tkalců,
dále 150 dělníků a po jednom zámečníkovi, účetním a
korespondentovi. Tehdy také získala olivětínská tkalcovna s hlavní
kanceláří v Broumově vlastní telegrafické spojení, které v roce
1881 nahradila první telefonní linka v okrese.
V roce 1876 začala v Olivětíně výstavba třetí mechanické
tkalcovny se 420 stavy, což znamenalo definitivní konec práce
venkovských tkalců, kteří do továrního skladu odnesli své poslední
metry látky. Veškerá výroba se soustředila pod střechy olivětínské
továrny. Rok po dokončení nové tkalcovny zahájila v roce 1880
provoz i nová barvírna. Po roce 1881, kdy vedení firmy přesídlilo
z Broumova do Vídně, se domovem Josefa Schrolla stal dům U
města Frankfurtu na Kärtnerstrasse. Po Schrollově smrti v roce
1891 přešla továrna do rukou jeho dcer, Johanny, provdané
Langerové, a Eleonory, provdané Kriesche. Obě držely nad
podnikem hlavní supervizi a na ředitelských poradách ve Vídni
měly poslední slovo. Ovšem komerční a technické vedení podniku
prakticky leželo na bedrech dvěma prokuristům firmy – v

Broumově Josefu Kaulichovi a ve Vídni jeho jmenovci Müllerovi.
V roce 1892 byl spuštěn již čtvrtý provoz tkalcovny, čímž se
olivětínský závod s celkem 1665 stavy a téměř dvěma tisíci
zaměstnanci stal největším podnikem svého druhu v Rakousku.
Dalších přibližně 500 lidí zaměstnával provoz v Meziměstí a hlavní
kancelář se skladem ve Vídni.

B

C
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D

Přádelna v Meziměstí.
Rok 1882 se do historie Schrollova podniku zapsal významnou
událostí – v Meziměstí byl položen základní kámen stavby nové
přádelny. 22. září roku 1884 byla přádelna, byť jen s poloviční
kapacitou strojů, slavnostně otevřena, za účasti následníka trůnu
Rudolfa Habsburského a s církevním požehnáním. Rozšiřování
výrobních kapacit pokračovalo i v roce 1889. V letech 1894 až 1896 byl
v Meziměstí vedle stávající přádelny (A) vybudován téměř identický
objekt druhé přádelny (B). Mezi oběma stavbami vyrostla v roce
1907 podle návrhu architekta Fanty správní budova a současně
rodinná vila Schrollovy rodiny (C). Majitelé továrny nechali pro
budoucí generace založit anglický park. Sazeničky a semínka opatřil
Schrollův nákupčí bavlny na svých obchodních cestách po Přední Asii
a Číně. Továrna přinesla do Meziměstí nový život. Nedaleko ní byla
postavena restaurace v alpském stylu (D), která dostala i stylové
jméno Simmering, později neméně příznačný název Vyhlídka. V
patře nad výčepem se nacházely byty úředníků. Vedle tovární
restaurace se v roce 1897 otevřel obchod pro dělníky. Schroll také
nechal pod lesem za továrnou vybudovat kolonii dělnických domků,
dodnes nesoucí název Alpská víska. Základní kámen prvního z deseti
dvojdomků byl položen 10. září roku 1907. Jejich obyvatelé,
zaměstnanci přádelny, mívali povinnost od jara do podzimu
poskytnout půdu svých domků k ubytování alespoň sedmi sezónních
brigádníků, kteří si do přádelny přicházeli přivydělat. Za časů první
republiky vyrostly poblíž tovární restaurace další čtyři dělnické domy.
Každý z nich byl s továrnou spojen signalizačním systémem a v
případě, že v továrně začalo hořet, což nebylo věcí neobvyklou,
svolalo cinkání zvonků jejich obyvatele do továrny hasičům ku
pomoci. Dokonce ještě před dvaceti lety byl tento alarm zcela
funkční. Nejen pro případ zranění při požárech sloužila v
meziměstské továrně již v 19. století ambulance továrního lékaře.

A

Areál Olivětín.
Počátkem devadesátých let zabíral areál olivětínské továrny přibližně
25 hektarů. První obytný dům pro dělníky, resp. úředníky (A), byl
postaven v roce 1871 na místě bývalé sušárny lnu. Kromě toho zde
ještě v dalších letech vyrostlo celkem třináct zaměstnaneckých
obytných domů. Součástí kolonie již byla i pošta. Ve 30. letech
dělnické
domy
začaly
vyrůstat
i na sídlišti na severovýchodním okraji Olivětína. Vodovod byl do
továrny i obytných budov zaveden v roce 1903, deset let
po vybudování vlastní čističky odpadních vod z výroby. V září roku
1877 zahájily školní rok tři třídy tovární základní školy (v oválném
výřezu vlevo) postavené jako součást rozrůstající se zaměstnanecké
kolonie domů olivětínských dělníků a úředníků. Škola měla hernu,
knihovnu a část jejích prostor sloužila dokonce jako muzeum. Až do
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roku 1882 měly pod její střechou útulek i předškolní děti. Mateřská
školka pak dostala vlastní budovu přímo v areálu továrny, kde
později jako závodní jesle existovala až do osmdesátých let minulého
století. Pro zvyšování kvalifikace nejen vlastních zaměstnanců
zahájila v roce 1883 v Olivětíně činnost Schrollova živnostenská
pokračovací škola. Desetiletí budovaný systém výchovy textilních
specialistů se rozpadl v roce 1991. Teprve v roce 1996 zahájilo
vedení Veby jednání s broumovským středním učilištěm o zřízení
nového učebního oboru tkadlena, přadlena a seřizovač textilních
strojů. Ministerstvo školství ale plánovaný projekt zamítlo. Teprve po
roce 1998 získala Veba své první učňovské absolventy z oboru
seřizovač strojů.
pokračování příště

VEBA, textilní závody a. s., Broumov

Sauna v Polici - přijďte pobejt
Už od roku 1979 funguje v Polici n. Metují veřejná
sauna. Za tu dobu poskytla a dále poskytuje služby tisícům
spokojených klientů. Jen za sezonu r. 2006-7 to bylo 770
lidí. Provoz sauny zajišťuje zkušená saunérka s oprávněním
paní Magda Macounová, tel.605730580. Sauna běží v
prostorách turistické ubytovny TJ Spartak Police a to ve
čtvrtek pro ženy a v pátek pro muže v době od 17,oo do
22.hod. I individuální provoz je možné zajistit na výše
uvedeném čísle. Provoz sauny je pod stálým hygienickým
dohledem státního zdravotního ústavu (okresní hygienické
stanice Náchod). Komu nevyhovuje sauna horkovzdušná,
má u nás k dispozici infrasaunu. Ceny za saunování jsou
obvyklé, jako v okolních saunách regionu.
To, že pravidelné saunování je zdravotně prospěšné,
o tom není pochyb a je prokázáno.
Organismus člověka se pročistí, imunitní systém posílí a
mysl projasní. Přijďte pobejt.
Za saunu Dr.Jiří Pavel

Léky - peníze, peníze - léky II.
Tak tu máme nový rok a s ním i platnost nového zákona
o léčivu.
Paní v lékárně se ptá: "Platí se za recept?"
Za recept jako takový se neplatí. Platí se za položku
léku, který je na receptu předepsaný, pokud je nárokována
úhrada tohoto léku ze systému všeobecného zdravotního
pojištění. Složitě vypadající věta má tyto důsledky:
a) Bude-li na receptu předepsána antikoncepce, nebo třeba
Stilnox tbl. na spaní, které zdravotní pojišťovny
nehradí, tak se regulační poplatek 30,-Kč nevybírá.
b) Bude-li na receptu předepsána jedna položka léku např.
Lokren tbl.na zvýšený krevní tlak, zdravotní pojišťovny
jej hradí, tudíž se v lékárně za něj vybere regulační
poplatek 30,- Kč a k tomu ještě doplatek ve výši asi 20,Kč na 28 tbl.balení, jako rozdíl mezi cenou léku a jeho
úhradou zdravotní pojišťovny.
c) Na tiskopisu receptu mohou být předepsány 2 druhy
léku a budou-li oba nárokovány ze systému zdravotního
pojištění, vybere lékárna 60,- Kč (celkem 2x30,-Kč).
d) Mohou nastat případy léků, jejichž úhrada je nižší než
30,-Kč a jejichž výdej je vázán na lékařský předpis,
např. Diazepam tbl., Lexaurin tbl. ,Neurol tbl,
Oxazepam tbl a řada dalších. V takovém případě je
lepší se v lékárně dohodnout, že pacient nechce recept
nárokovat zdravotní pojišťovně, lékárník vybere plnou

cenu léku a pacient ušetří. Protože by zaplatil 30,- Kč
regulační poplatek plus doplatek, což by v součtu bylo
více, než je cena léku.
e) Z uvedeného dále vyplývá, že při předepisování léků je
vhodné ctít zhruba tato pravidla:
- pokud není důvod měnit léčbu, tak předepisovat 3
balení od druhu léku, nebo tolik balení, která by
stačila do další návštěvy lékaře, nejdéle však na 3
měsíce. Neboť 30,-Kč regulační poplatek se vybírá za
jedno či 3 balení bez rozdílu.
- dále je výhodné využívat co největších balení léků,
zpravidla např.98 tbl.Lokren, Inhibace nebo 100 tbl.
např. Trental, Pentomer apod. Balení vydrží déle a i
doplatek na lék je u větších balení nižší, než u
menších.
Nově od 1.1.2008 zákon zavádí tzv. generickou
substituci. Tzn., že lékárník se souhlasem pacienta může
jeho předepsaný lék zaměnit za lék jiného názvu, jiného
výrobce, stejného složení, stejné síly a stejného způsobu
podání. Principem je to, že předepsaný lék může mít větší
doplatek, než jaký je pacient ochoten platit a to, že pokud to
tak je, tak se pacientovi tento doplatek nezapočítává do
ročního limitu 5000,- Kč. Samozřejmě zůstává nedotčena
pravomoc lékaře trvat na předepsaném přípravku, ať už z
důvodů terapeutických - podařilo se pacientovi vytitrovat
dávku, nebo je alergický na jiné (generické) léky, anebo
pacient na léku trvá, sžil se s ním, nehodlá měnit. Pak stačí
douška předepisujícího lékaře
Nezaměňovat. Co se týče zdravotních pomůcek, tak u
nich se regulační poplatek nevybírá. Celá záležitost je
samozřejmě ještě složitější, přesahující rámec tohoto
sdělení. Např. otázka výpisu z receptu, opakovací recept,
hmotná nouze apod. K tomu jsme vám k dispozici v lékárně,
popř. na tel.491 541 561 nebo e-mail:
lekarna.police@tiscali.cz
Ceny, doplatky, úhrady a další info zjistíte na webové
stránce: www.mzcr.cz
Na závěr něco ze života na odlehčení:
Do lékárny přišel školák:"Jedny čípky!"
Lékárník: "Na hemeroidy, proti zácpě nebo na horečku?"
Školák: "Ne, do prdele!".
Váš lékárník Pharm Dr.Jiří Pavel

Malý průvodce zdravým
životním stylem
Sirup z cibule
Zhotovujeme ho tak, že oloupanou, co nejvíce
rozmělněnou cibuli v láhvi posypáváme cukrem, nejlépe
pískovým, a láhev tak dlouho stát v teple, až se nahoře usadí
vrstva Šťávy- sirupu. Z různých postupů je tento asi
nejjednodušší. Jako jarní kůra nebo prevence v období, kdy
hrozí infekce, se užívá denně jedna čajová lžička. Sirup je
vhodný zejména pro děti.

Zimní loučka
Je dobrá zejména v zimním období a při nedostatku
vitamínů pro celou rodinu. Semena řeřichy zahradní dáme
na 24 hodin do vody a pak semena rozprostřeme na
navlhčenou buničinu umístěnou na ploché míse. Asi za 3
dny vyroste ze semen tzv. zimní loučka, asi 3cm dlouhý
pažit. Ten se pak stříhá nebo otrhává a používá se jako
příkrm například na chléb s pomazánkou, na brambory nebo
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do polévek. Ovšem pozor! Dospělí pouze jednu polévkovou
lžíci a dětem jednu až tři čajové lžičky denně, což je
celodenní potřeba vitaminu C.

Ledviny
V únoru jsou nejvíc ohroženým orgánem. I ony mají
řadu funkcí, o kterých mnozí nevědí.
Kromě vylučování významně působí na pohybový aparát
a funkci kloubů, hlavně kolen, a přeneseně i na mentální
sféru (mozek). Nejdůležitější je však funkce ledvin
v prevenci rakoviny v souvislosti s odvodem zplodin a pak i
v návaznosti na celkový močový systém. Kritická doba
ledvin je od 17 do 19 hod. Příznivá pak od 5 do 7 hod. ranní.
Kdo má potíže s ledvinami, měl by si dát do pořádku
vztahy. Pravá ledvina souvisí s mužem, levá se ženou. Dále
je třeba se vyvarovat strachu. Z bylinek jsou na ledviny
dobré celýk zlatobýl a bříza.
Kaufmanová Radka reflexní terapeutka
Mob 607 240 250

Okénko do tajů tradiční čínské
medicíny
„Všechno je to ve stravě, říkaly
korby“ proklamuje v jednom svém
songu moderátor a zpěvák Leoš
Mareš. Podobný názor na věc má i
čínská medicína ☺ To co jíme, zcela
zásadním způsobem ovlivňuje, zda
budeme zdraví či zda budeme
nemocní. Nečekejte, že Vám teď
předložím striktně danou „čínskou“ dietu, díky které
zhubneme 15kg za měsíc. To přenechám jiným časopisům
☺ Povíme si však o některých zásadách, které nám mohou
pomoci se zlepšením našich stravovacích návyků. Zásady
čínské dietetiky jsou ve své podstatě jednoduché – nic
nezavrhují, nic neupřednostňují, člověk by měl jíst a pít
s mírou, měl by jíst podle ročního období (pálivý gulášek
uprostřed parného letního dne není to nejlepší), podle svého
věku (malé děti potřebují energeticky jinou stravu než starší
dáma), podle toho zda se živí rukama či hlavou, podle své
konstituce, podle své nemoci apod. Jídlo by nám (stejně jako
vše co děláme) mělo pomoci dostat se do stavu harmonie.
Pokud třeba mladý muž má problémy s akné (má vlhké
horko v organismu), tak popíjením alkoholu (horká
potravina) dodá do organismu další horko a svůj stav si
jenom zhorší. Jeho strava by měla spíš být svěží – hlavně
ovoce, zelenina. Nebo pokud naše strava bude jednotvárná,
přivodíme si brzy nějaké zdravotní problémy – např. pokud
žena drží redukční dietu a bude jíst hlavně zeleninu a ovoce
(což jsou většinou chladné potraviny), tak dojde
k zachlazení organismu – trávicí potíže, křeče v břiše,
průjmy apod. Jednoduše řečeno, správná je „zlatá střední
cesta“.
Krátce bych zde zmínil tři dietetické prohřešky,
se kterými mají lidé v dnešní době často problém:
1.prohřešek - nepravidelnost stravy – jeden můj
čínský učitel neustále zdůrazňuje, že mnohem důležitější
než to co jíme, je zda jíme v pravidelnou dobu. Orgánem
zodpovědným za trávení je dle čínské medicíny „slezina“
(ne slezina jako orgán, ale celý systém různých častí těla
zařazený pod prvek země). A slezina má ráda pravidelnost.
Pokud se ráno nestihneme najíst, pak během dne něco
zhltneme u benzínky, večer se nacpeme u televize a zítra to

bude podobné, ale v jiných časech, tak potom slezina si
nedokáže nastavit orgánové hodiny, je v chaosu a začíná mít
problém s trávením potravy. Brzy se nám začnou objevovat
nejrůznější trávicí i jiné problémy – říhání, pálení žáhy,
žaludeční vředy, nespavost atd.
2.prohřešek
–
nadměrný
příjem
masných,
smažených, hutných jídel – opět to souvisí se zatěžováním
sleziny. Pokud jíme příliš často těžká, smažená jídla, slezina
je nedokáže rychle strávit a tato potrava se začne hromadit
v žaludku. Tato jídla jsou svou povahou příliš horká, a tak
začnou v trávicím traktu „tlít“. A my máme zaděláno na
pěkný „kompost“, který začne postupně otravovat náš
organismus. V západním světě se tomu říká „volné
radikály“. „Tučné maso a silné víno jsou lahodná pro ústa,
avšak rozleptají nám střeva“ říkali staří Číňané. Tak pozor!
3.prohřešek – příliš mléka a mléčných produktů. Po
otištění minulého článku se mě některé maminky ptaly, proč
nemohou jejich děti při léčbě kašle Mišpulníkovým sirupem
pít mléko. Je to jednoduché. Mléko je pro většinu lidí těžko
stravitelné, oslabuje opět systém sleziny a hlavně vytváří
v organismu „hlen“ (a pokud se chceme zbavit kašle –
hlenu, není dobré hlen zase potravou doplňovat). Na
přílišnou konzumaci mléka by si měli dát pozor i lidé
s astmatem nebo třeba s atopickým ekzémem.
Chcete-li posílit trávicí funkci své sleziny (tech.
poznámka
–
oslabená
slezina
způsobuje
také
nadměrné přemítání,
přemýšlení
a
neustálé rozebírání
problémů,
a
to
hlavně před spaním),
doporučuji zařadit
do vašeho jídelníčku
(nejlépe k snídani)
nejrůznější
obilné
kašičky:
Jáhlová kaše – 300g jáhel spaříme vroucí vodou,
zalijeme studenou vodou a vaříme 10min. Zalijeme trochou
mléka (trochou ☺) tak, aby vznikla kaše, povaříme 3 minuty
za stálého míchání. Do hotové kaše přidáme nahrubo
nastrouhaná jablka (či jiné ovoce) a necháme 5 minut pod
pokličkou dojít. Dochutíme cukrem a trochou másla. Porce
je pro 4 osoby. Pro ty uspěchané – různé obilné kaše se dají
koupit i v instantní podobě ☺ Jen se zalijí vroucí vodou a
můžete jíst.
Na závěr bych jen rád připomenul, že nežijeme,
abychom jedli, ale jíme, abychom žili. I když, takhle se mi
to pěkně vypravuje ☺
Připravil Milan Schirlo

Radešovské člověče,
nezlob se!
V sobotu dne 2. 2. 2008 proběhlo v Radešově klání ve
hře „Člověče, nezlob se“. Zúčastnilo se 20 hráčů a jen 6 jich
postoupilo do finále. A byl to opravdu boj. Kostky se
kutálejí, figurky padají a nervy jsou napnuté k prasknutí. A
je znám vítěz. Za děti vyhrála Scarlet a za dospělé vyhrál
Jiří Hercík. A odměna? Dřevěná figurka a možnost pořádat
příští rok toto klání v této hře, kde se člověk ani nemůže
rozzlobit, anebo jo???
Za SDH Radešov, tisková mluvčí
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Vlastivědné okénko
Školství na Machovsku
- škola v Bělém.
Pokračování z minulého čísla.
Počet Bezprostředně po získání samostatnosti se v Bělém
žádné oslavy nedělaly, až ve výroční den bitvy na Bílé hoře
8.11.1918 odpoledne byl zorganizován slavnostní průvod obcí.
Zahájen byl u školy proslovem starosty Karla Obršála a českou
hymnou. V čele průvodu žák Jindřich Hofman nesl ověnčený
červenobílý prapor. V čele školních dětí žák Bohuslav Krunka
nesl tabulku s nápisem Ať žije Česká republika. Následovali
členové obecního zastupitelstva, školní rady a čerstvě založené
Národní obrany se svým velitelem Františkem Ducháčem a
cvičiteli Janem Hejnyšem a Josefem Kinclem. Dále šli
mládenci, dívky a ostatní obyvatelé obce opatřeni trikolorami.
Průvod šel k Dostálovu statku čp.30, který však v té době už
byl v držení rodiny Winterovy a pak zpět přes celou ves až na
hořejší konec k Weissarovu statku čp.10. Průvod skončil u
hostince čp.2, kde měl učitel Bohumil Kašpar přednášku o bitvě
na Bílé Hoře a machovský kaplan Emanuel Hulínský OSB
přednášku o české samostatnosti a útisku českého národa za
vlády Habsburků. Závěrem přednesl báseň „Česká legie“ a za
zpěvu národních písní slečna Bedřiška Sitteová vybrala 66 K a
6 hal. ve prospěch vdov a sirotků po padlých legionářích.
Zakrátko 12.11.1918 se konala domácí školní slavnost při
které byly předneseny básně a žák Bohuslav Krunka vyslovil
dík mládeže budovatelům ČSR. Odpoledne se pak konal
průvod k tělocvičnému hřišti na Chrasti, kde byly spáleny
obrazy připomínající vládu věrolomných Habsburků a vytržené
listy z čítanek s rakouskou hymnou. Byla zde provolávána
sláva profesoru T.G.Masarykovi a americkému presidentovi
T.W.Wilsonovi.
V mladém nově utvořeném státu pokračují ještě problémy
jako ve válečných letech a tak se začínají upisovat zase půjčky,
tentokrát Národní svobody. Je ohromný nedostatek uhlí a tak
škola má v únoru 1919 uhelné prázdniny.
Dne 7.3.1919 se slavily ve škole 69. narozeniny presidenta
T.G.Masaryka. Scénář slavnosti je stejný jako u Jeho
Veličenstva, pouze ověnčený obraz byl vyměněn. Večer pak
byla v sále hostince Josefa Wintera taneční zábava. Tato oslava
se pak opakovala s různými menšími obměnami každoročně až
do roku 1937.
Dlouholetý školní inspektor František Paul odešel po 14
letech činné služby na konci roku 1919 do výslužby a nahradil
ho Josef Trejtnar, ředitel měšťanských škol v Kyšperku.
Okresní místodržící a předseda okresní školní rady Jaroslav
Koristka přesídlil 1.3.1920 do České Lípy a jeho nástupcem se
stává JUDr. Zdeněk Leiner.
Dne 5.7.1919 se v Bělém pálila hranice na počest Mistra
Jana Husa a pak každoročně. Po prvé se pálila ještě před válkou
5.7.1914 na Chrasti, ale válka tuto tradici přerušila. Byl to
otevřený protest proti Římu, který stále gradoval. Obyvatelstvo
Machovska se ocitlo pod rozkladným vlivem skupiny, která
nebyla spokojena se současným stavem poměrů kolem
římskokatolického kostela a fary a ovlivnila většinu obyvatel
tohoto území. Poměry vyvrcholily známým vyvezením
duchovních a vykázáním jejich hospodyně z Machova a
21.4.1920 oznámilo 330 obyvatel Bělého okresní politické
správě v Broumově přestup k nově vzniklé církvi
československé. Většina školních dětí přestoupila s rodiči,
řídící Fridolín Sitte a učitel Bohumil Kašpar také. V Bělém byl
největším agitátorem nové církve, kromě učitelů, tkadlec Jan
Hejnyš z čp.42.

1.května 1920 se začal slavit „Národní svátek“ a tak učitelé
vysvětlili mládeži jeho význam.
Dne 29.7.1920 byl zakoupen nový obecní zvon u zvonařské
firmy Oktáv Winter v Broumově. Dovezl ho radní Karel Obršál
z čp.60, který z celkové ceny 2000,- Kč daroval polovinu.
Slavnost svěcení tohoto zvonu se konala 1.8.1920 ve 14,oo hod.
Od obecního úřadu byl ověnčený zvon nesen v průvodu kolem
statku čp.36 až k obydlí Karla Obršála čp.60 a pak po druhé
straně zpátky až ke škole. V čele průvodu šla školní mládež
s učitelem Bohumilem Kašparem, následovaly družičky,
machovská kapela, kněz nové církve československé Jindřich
Hulínský s ministranty. Větší družičky nesly na nosítkách zvon,
za nimi šly 3 kmotry – Marie Winterová z čp.24, Marie
Obršálová z čp.60 a Františka Košťálová z čp.22. Průvod
zastavil před školou u lipky svobody, kde představitelé obce
přednesli proslovy a Hulínský po kázání posvětil zvon na
jméno Panny Marie. Zvon byl na školní věžičce upevněn
členem obecního zastupitelstva a mistrem truhlářským Janem
Vítkem z čp.71 a Janem Jehličkou kolářem z čp.58, který
provazem od původního zrekvírovaného zvonu prvně zazvonil.
Zároveň byl zřízen zvonový fond, z jehož úroků se bude
vyplácet zvoník František Ducháč z čp.58 „pod školou“. Prvně
zvonil jako umíráček 5.2.1921 Josefu Obršálovi z čp.70, bratru
Karla Obršála, který se nejvíce zasloužil o obnovení obecního
zvonu.
Koncem srpna 1920 odchází po více jak 40-leté službě
zasloužilý řídící Fridolín Sitte do výslužby. Brzy potom se
stěhuje do Police nad Metují. Z obou manželství měl 5 dětí,
z nichž nejslavnější byl nadaný krajinář Jindřich Sitte, narozený
10.5.1888 v Bělém, který vystudoval reálné gymnasium
v Náchodě, učil na mnoha školách a nakonec byl ředitelem
měšťanky v Hostivaři. Uspořádal také množství výstav svých
obrazů. Oženil se s Žofií Helekalovou z Litovle, která byla
první učitelkou mateřské školy v Polici nad Metují. Jeho sestra
Blažena vystudovala učitelský ústav a učila v Polici nad Metují.
Podle pamětníků to byla „dáma každým coulem“.
Industriální učitelka Barbora Sitteová odešla ze školy
v Bělém se svým manželem a nahradila ji Marie Pejskarová
z Police nad Metují.
Na svatodušní pondělí 16.5.1921 se konala slavnost
posvěcení sochy Panny Marie při silnici z Bělého do Machova.
Sochu dal zhotovit u sochaře J.Šrámka v Dobrušce nákladem
1200 Kč. Josef Řehůřek, rolník z čp.85 na poděkování za
šťastný návrat po téměř 6-ti letech z těžkých bojů první světové
války. Sochu světil František Volf, československý farář
z Machova, který zde měl kázání. Zpěvy a litanie doprovázela
machovská kapela.
Socha zde dodnes slouží jako výrazný orientační bod,
bohužel její donátor měl osud poněkud nešťastný. Za několik
let při honu 21.11.1928 byl postřelen a týž den v náchodské
nemocnici zemřel.
Ve školním roce 1920/1921 po odchodu řídícího
Fridolína Sitteho by lo vyučování v obou třídách polodenní a
vyučujícím a zároveň správcem školy byl Bohumil Kašpar.
Ve školním roce 1921/1922 nastupuje jako zastupující
učitel František Hroneš, který vystudoval reálné gymnasium ve
Dvoře Králové a zkoušku učitelské způsobilosti vykonal
11.6.1921 v Hradci Králové. Bylo to tedy jeho první učitelské
místo.
Od 1.12.1921 byl ustanoven definitivním řídícím učitelem
v Bělém Bohumil Kašpar.
K třetímu výročí samostatnosti byl v Bělém postaven
pomník padlých v I.světové válce. Kámen daroval
benediktinský velkostatek v Polici nad Metují, kamenickou
práci podle návrhu sochaře Josefa Mádle ze Zbečníku provedli
bělští kameníci Václav Zítka a Vincenc Tiller. Sochu plačící
ženy zhotovil Josef Mádle a dovezl ji František Weisser. Za
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obrovské účasti lidu a přítomnosti 40-ti legionářů byl
28.10.1921 odhalen. Byl to jeden z prvních pomníků toho
druhu v širokém okolí, v Machově byl odhalen až za 4 roky, ve
Lhotě za 7 let, v Suchém Dole v příštím roce a někde, jako
v Polici nad Metují, nebyl odhalen vůbec.
Dne 6.5.1922 zemřela v Polici nad Metují bývalá
industriální učitelka Barbora Sitteová. Její pohřeb za tři dny byl
v našich poměrech poněkud nezvyklý. Smuteční hosté se
shromáždili v 7,oo hod v domě smutku čp.18 na náměstí, kde
farář církve československé vykonal pohřební obřad. Rakev
byla převezena na polické nádraží a dále vlakem do krematoria
v Praze. Krematorium v Pardubicích se teprve rodilo na
stavebních výkresech.
V listopadu 1923 vykonal zastupující učitel František
Hroneš zkoušku učitelské dospělosti v Jičíně a v lednu 1924 byl
jmenován definitivním učitelem v Bělém.
Dne 1.4.1924 zemřela v Kosmonosích Anna Kašparová,
manželka řídícího, na následky onemocnění španělskou
chřipkou a vleklého zánětu mozkových blan. Pohřbena tamtéž.
Její dcera Marie Kašparová, v té době zastupující učitelka
v Suchém Dole, se 26.5.1924 v Machově vdala za Jaromíra
Metyše, faráře církve československé a knihovníka v Litomyšli.

/Pokračování příště/.
Jiří Kohl

Matematické rekreace - úlohy o
magických čtvercích
Magické čtverce se skládají z prvních
po sobě jdoucích přirozených čísel. Mají
tuto zajímavou vlastnost: ať jejich čísla
sečteme svisle nebo vodorovně nebo
dokonce úhlopříčně, vždy dostaneme
stejný součet.
Magické, kouzelné čtverce vzbuzovaly
kdysi velký obdiv. Proto se z nich dělaly amulety a stříbrné
destičky, které měly chránit děti před nemocemi, pocestné
před uštknutím hady a koně před úrazy.
První magický čtverec byl sestaven v Číně. Čínským
podsvětím protékalo devět řek, představovaných
devítihlavým drakem, kterého zabil hrdina Ju, jemuž dala
jistá želva první magický čtverec sestávající z devíti číslic,
vyrytý na jejím krunýři. Číňané věřili, že nebe má devět
částí, svět devět zemí a každá země devět horských hřebenů.
Plán hlavního města Číny - Pekingu – sestával z osmi ulic
mířících do středu metropole (doplňujícím jejich počet na
devět).
Druhý čtverec pochází z Indie. Odtud se čtverce dostaly
do Evropy. V Evropě se stal velmi známým čtverec o 16
políčkách, který nakreslil slavný německý malíř Albrecht
Dürer kolem roku 1500.
Vaším úkolem je sestavit alespoň jeden magický čtverec
a) z prvních 9 čísel (součet je 15) – právě tento magický
čtverec měla podle staré čínské pověsti na zádech želva
a nazývá se Lo Šu (je sice několik variant, ale v podstatě
jde stále o totéž)
b) z prvních 16 čísel (součet je 34)
c) z prvních 25 čísel (součet je 65)
Vaše řešení zašlete poštou nejpozději do 20.března 2008
na adresu:
Mgr. František Janeček, Tyršova 744, 534 01 Holice
Nejlepší řešitelé (s největším počtem správných řešení)
budou odměněni.
Vybral František Janeček

NÁMĚSTÍ A NÁMĚSTÍ
Pamatuji si, že v deseti letech jsem kreslil radnici na
náměstí. Do velikýho skicáku, který jsem dostal od rodičů
pod stromeček. Už nevím, kde kresba skončila a ani ji
nechci hledat. V tuto chvíli trochu popchybuju o kvalitách
výtvoru 10ti letýho kluka. Ale jasně si uvědomuju, že
tenkrát bylo celý náměstí oblečený do uniformní šedi. Stejně
jako celé město.
Potom jsem chodil do JKP na hodiny němčiny a jednou
se na vývěsce před hlavním vstupem objevil článek s
nadpisem, který říkal, že komunisti lžou, jako když Rudý
právo tiskne. A na náměstí stávaly davy lidí, někteří zvonili
klíčema a maminka mi přišila na rukáv trikolóru. Bylo mi 12
let a moc jsem nechápal, co se kolem děje. Měl jsem jiné
starosti - bez problému jsem vyjmenoval sestavu národního
fotbalového mužstva a věděl jsem, jak daleko skáče Pavel
Ploc. A navíc mi celej můj život vymývali mozek. Pamatuji
si, že v r. 1987 nám s. učitelka Kuzdasová vychvalovala s.
Stalina. A náměstí bylo šedivé, na domech byly vidět cihly
pod opadanou fasádou a o nějaké barvě se nám všem mohlo
jen zdát. A mně ani to ne, protože mě ani nenapadlo, že by
fasády domů mohly mít jinou barvu, než barvu špíny.
V roce 1990jsem se poprvé dostal mimo území
Československa a ve Vídni jsem viděl, že města nemusejí
být jen šedivá a že historická centra jsou udržovaná, dlažby
se nepropadávají, fasády nejsou jen špinavé a že kolem
může kvést spousta květin. A dokonce i kouř vycházející z
komínů mi připadal jaksi lepší a čistší. Bylo to moje první
okouzlení architekturou, protože jsem poprvé v životě mohl
vidět její krásu úplnou, ne jen ve tvarech staveb, ale i v
jejich barevnosti. Když jsem se vrátil domů, tak lidé na
náměstí už necinkali klíči a náměstí bylo stále šedivé.
Dokonce si ani teď nedokážu vybavit, jestli stromy měli
jinou barvu, než tu zmiňovanou barvu špíny.
Ale s odstupem času se všechno začalo měnit. chvílemi
mi to připadalo dost smutné, protože směrem do náměstí se
domy honosily barvami a opravenými fasádami, ale z těch
stran dalších bylo vidět všechno to, co se za ta léta
zanedbalo. Vzpomínám si, že jsem se tomu nejdřív smál a
pak mi to všechno bylo líto. Připadal jsem si, jakoby mě
někdo podvedl, že mi ukazují jen tu naleštěnou krásu, ale
zatajují pravý stav věcí. Postupem času mi došlo, že oprava
fasády není věcí snadnou a že málokdo má dostatek
finančních prostředků na to, aby ji dokázal opravit hned a
naráz. Naštěstí i tohle se začalo měnit - domy mají opravené
"kabáty" i ze stran, které nejsou vidět přímo z centra.
Nedávno jsem se zastavil na náměstí a rozhlédl se kolem
sebe. A najednou jsem si uvědomil, že už dlouho chodím
kolem krásy, která se mi stala tak všední, že jsem si ji
dokonce přestal i všímat. A to je veliká škoda, protože naše
náměstí je opravdu krásné. A konečně jsem se dočkal i toho,
že přes něj už tolik aut nejezdí a postupem času by tam už
mělo jezdit vozidel čím dál míň. Třeba jen z toho důvodu, že
ti, kteří si budou chtít zvěčnit centrum Police se už nebudou
muset obávat toho, že se postaví tak nešikovně, že na ně
někdo začne okamžitě troubit. Sledoval jsem procházející
lidi a zjistil jsem, že jen málokdo se kolem sebe rozhlédne,
aby se podíval, jak to tady vypadá. Stejně jako já to berou za
samozřejmost, ale stačí se v duchu vrátit o 20 let dozadu a
vzpomenout si na uniformní šedost a špínu měst, nejenom
Police. Myslím si, že není na škodu se na chvilku zastavit a
rozhlédnout se kolem sebe. A třeba se i trochu pochválit. Že
sice všechno zdaleka nevypadá tak, jak bychom si
představovali, ale minimálně ve zkrášlení prostředí v němž
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žijeme, jsme udělali pořádný krok kupředu. Člověka tak
nějak víc baví žít v prostředí, které je barevné a zdá se
hezké. Proto si lidé kupují obrazy a proto opravují a natírají
fasády. Tak se někdy na náměstí na chviličku zastavte a
rozhlédněte se kolem sebe a pokuste si vzpomenout, jak to
tady vypadalo ještě docela nedávno. Snad se i Vám zlepší
nálada.
Pavel "Mazal" Frydrych

Lidové pranostiky a pravidla
na měsíc leden podle stoletého kalendáře z roku 1815
Je-li v únoru sucho a zima, bude horký srpen.
Únor netrkne-li rohem, šlehne ocasem.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za
kamna.
Mnoho mlh v únoru přináší toho roku mnoho deště.
Co si únor zazelená, březen si to hájí; co si duben
zazelená, květen mu to spálí.
Kdyby měl únor takovou moc jako leden, nechal by
v krávě zmrznout tele.
Na hromnice o hodinu více a zimy polovice.
Hromnice-li jasné, čisté, potrvá déle zima jistě;
pakli sněží nebo hřmívá, jaro jistě v blízku dlívá.
Na hromnice kalužky, budou jabka i hrušky.
Vyjde-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyry neděle
zpátky zas pílí.
Na Hromnice si musí skřivan vrznout i kdyby měl
zmrznout.
Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.
Na svatého Blažeje teče-li voda kolejí jen tolik,
co by vozka střapec od biče smočil, čekají dlouhý len.
Na svatého Valentina sej přísadu do záhonka.
Ze Zemědělského kalendáře 2008 vybral František Janeček

Znáte sedm nových divů světa a
sedm divů Česka?
Podle knihy Lucie Bártové Nové nejkrásnější divy světa
(Nakladatelství XYZ, s. r. o., 2007)
Původních sedm divů světa sestavil ve druhém nebo třetím
století př.n.l. helénský filosof Filón Byzantský. Patřily mezi ně
Egyptské pyramidy z let okolo 2550 př. n. l., Visuté zahrady
Semiramidiny (600 př. n. l.), Feidiův Zeus v Olympii (435 př.
n. l.), Artemidin chrám v Efesu (550 př. n. l.), Mauzoleum v
Halikarnassu (351 př. n. l.), Rhódský kolos (292-280 př. n. l.) a
maják na ostrově Faru pocházející ze třetího století před naším
letopočtem. Z označených nejpodivuhodnějších památek se
dodnes dochovala pouze nejstarší z nich - egyptské pyramidy
v Gíze. Existence babylonských visutých Semiramidiných
zahrad nebyla nikdy úplně prokázána, Artemidin chrám v Efesu
a sochu Feidiova Dia v Olympii zničil požár a zbývající tři
stavby - maják na ostrově Faru u Alexandrie, Rhodský kolos a
mauzoleum v maloasijském Halikarnássu - podlehly
zemětřesením.
Švýcarská nadace New 7 Wonders vyhlásila v roce 2001
anketu, ve které mohli účastníci navrhnout nové divy světa.
Anketu zaktivoval švýcarsko-kanadský dobrodruh Bernard
Weber. Do prvního seznamu bylo možné navrhnout stavbu,
která splňovala tyto podmínky: musela vzniknout lidskýma
rukama, před rokem 2000 a musí být zachovalá. Z navržených
památek byl vytvořen seznam 77 staveb, ze kterého na konci
roku 2006 vybrali přední světoví architekti 21 finalistů.
Sedm let hledal svět nových sedm nejpodivuhodnějších
míst planety. Výsledky celosvětového hlasování, kterého se

zúčastnilo na sto milionů lidí byly oficiálně zveřejněny
v symbolický den 7.7. 2007 v sedm hodin večer lisabonského
času v metropoli Portugalska.
Seznam nových sedmi divů světa je takovýto:
Mauzoleum Tádž Mahal
Ágra, Indie
Skalní město Petra
Jordánsko
Čína
Velká čínská zeď
Socha Krista Spasitele
Rio de Janeiro, Brazílie
Město Inků Machu Picchu
Cuzco, Peru
Koloseum
Řím, Itálie
Chrámové město Chichén Itzá Yucatán, Mexiko
Autorka knihy Nové nejkrásnější divy světa Lucie Bártová
a nakladatelství XYZ pohotově zpřístupnily čtenářům příběhy
těchto nových divů světa a zároveň umožňují jejich prohlídku
prostřednictvím fotografií. Kniha představuje stejným
způsobem i zbytek z jedenadvaceti kandidátů, který se mezi
vybraných sedm artefaktů nedostal. Přitom nelze pochybovat,
že téměř každý z těchto kandidátů má nesmírnou kulturní
hodnotu, pro niž k těm současným divům rovněž patří.
Aby to nebylo líto českým patriotům, připojila autorka i
sedm divů Česka: Pražský hrad, Karlův most, Ještěd, historické
centrum Českého Krumlova., elektrárnu Dlouhé stráně, hrad
Karlštějn a zámek Hluboká. Možná, že někdo by vybral i jiné
divy, ale právě tyto vzešly z internetového hlasování již před
dvěma lety a zúčastnilo se ho přes milion Čechů. Můžeme tak
srovnávat ty naše divy s oněmi světovými. Bohužel žádný z
těch našich se nedostal ani mezi jedenadvacet kandidátů, i když
alespoň Karlův most by si to možná zasloužil. Podívejme se
tedy podrobněji na sedm divů Česka:
Pražský hrad
Už přes tisíc let je oficiálním sídlem hlavy našeho státu. Ve
svém nitru ukrývá katedrálu svatého Víta, která se stala místem
posledního odpočinku všech významných panovníků, šlechticů
i světců. Pražský hrad je nejen pamětníkem dlouhé historie, ale
také strážcem národního pokladu – korunovačních klenotů.
Karlův most
Byl mnohokrát poškozen a mnohokrát opravován. Karlův
most je stavbou císaře Karla IV., která započala v datu
magického významu. Ještě předtím, než si Pražané osvojili jeho
současný název, říkalo se Karlovu mostu Kamenný či Pražský.
Ještěd
Je typickou tváří Libereckého kraje. Vysílač, který navrhl
český architekt Karel Hubáček, stojí na hoře, jež bývala hranicí
mezi šlechtickými panstvími. Při jeho stavbě vznikala nová
technická řešení, s nimiž museli tvůrci experimentovat často
přímo na místě.
Historické centrum Krumlova
Pro jeden z největších zámeckých areálů v Evropě byla
největším rozkvětem doba Rožmberků, posledními pány na
tomto jihočeském panství byli příslušníci slavného rodu
Schwarzenberků. Po jejich útěku do exilu se českého klenotu
zmocnilo gestapo, později československý stát.
Elektrárna Dlouhé stráně
V moravských horách Jeseníky byla budována tato
přečerpávací elektrárna celých osmnáct let. Skládá se ze dvou
nádrží a hlavního ústrojí ukrytého v podzemí. Elektrárna je
významným pomocníkem při energetických špičkách, kdy do
sítě dodává chybějící energii.
Karlštejn
Další odkazů císaře Karla IV. je považován za jeden
z největších českých podkladů. Karlštejn byl vybudován jako
místo pro uchování říšských korunovačních klenotů a jiných
cenností, pyšní se i unikátní hradní studnou. Již kronikáři císaře
mluvili o Karlštejnu jako o nejkrásnějším hradu na světě.
Zámek Hluboká
Mnohasetletá historie novogotického zámku neprozradila,
proč stavba vybudovaná na místě historického hradu dostala
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právě jméno Hluboká. O to lépe ale prameny popisují příběh
tragické romantické lásky, která je s tímto místem spojena.

Mgr. František Janeček

Říkanka na únor
Měsíc Únor, to je blázen,
rozumu i smyslu prázen,
bláznovskou se čapkou zdobí,
bláznovství jen samé robí.

Mládeže s sebou táhne v kolo,
na ledě i chce mít „sólo“,
k rozumu se teprv vrátí,
když mu Saturn život zkrátí.
Vybral F. J.

Milý pane Daňku,
dne 12.12. 2007 na 6. veřejném zasedání města Police
nad Metují jste prášil tak, že by se za Vás ani baron Prášil
nestyděl. Ve věci zemědělských pozemků, které jsme chtěli
koupit jste informoval takto: "o tuto problematiku jsem se
zajímal a zjistil jsem, že Jursovi chtějí tyto pozemky obratem
ruky prodat, proto v žádném případě nesouhlasím s
prodejem...viz. zápis k usnesení č. 11.
Samozřejmě jste, jak sám dobře víte, lhal. Zemědělské
činnosti se věnujem z přesvědčení, baví nás a dokonale nás
naplňuje. Práce nám jde i přes některé těžkosti, od ruky,
hospodářství vzkvétá. Jsme na svou práci právem pyšní.
Pokud jde o Vás, nepropadejte malomyslností! Ještě
nejste tak stár, aby jste se nedokázal vzmoci! I my jsme
začínali z ničeho. Důležité je odpovědně a poctivě pracovat.
Pra Vás pane Daňku zdůrazňujem POCTIVĚ. Skutečně
platí, že s poctivostí se nejdál dojde. Pokud Vás toto téma
zajímá a chtěl se ponořit hlouběji do této problematiky a
jsme přesvědčeni o tom, že by jste to dělat měl, stačí otevřít
např. bibli. Je tam tisíciletím osvědčený návod na to jak žít,
aniž by člověk ztrácel sám sebe v nemorálnostech. 2ivot je
pak o něco přehlednější. Milý pane Daňku, pro příště závist
utopte a věřte spolu s námi v to, že nastala doba, která je
závistí krajně nepřejicná, jelikož každý může svou prací, pílí,
vytrvalostí a především zmiňovanou poctivostí dokázat
opravdu cokoliv. Přejeme Vám, abyste se setkal s Vaším
úspěchem a mohl být tak spokojený.
Vážení spoluobčané, náš statek se nachází v překrásné
lokalitě na Slavným. V nedaleké budoucnosti Vás budem
rádi zásobit čerstvým mlékem, tradičními sýry a tvarohy a
dalšími mléčnými výrobky. Dále Vám můžeme nabídnout
kvalitní masná jehňata na výkrm či grilování.
Dovolujeme si Vás oslovit ve věci zemědělských
pozemků v k.ú. Slavný, Suchý Důl nebo Velká Ledhuje,
Pokud pozemky v uvedených lokalitách vlastníte a máte
zájem je prodat nebo pronajmout, prosíme o nabídku.
Ručíme za seriózní, upřímné jednání, které vyjde vstříc
Vaším představám.
Velmi se na Vás těšíme.
Vaši Jursovi jursa.danielgseznam.cz, tel.: 731 815 298
Vážení a milí,
přečetla jsem Vaše povídání do únorového čísla PM.
Jeho obsah je Vámi jistě promyšlen. Nemám nejmenšího
důvodu o něm s Vámi polemizovat, byť s formou nejsem
ztotožněna. Chápu Vaše osobní rozhořčení. Ze své
zkušenosti vím, že je těžké pocit beznaděje, ukřivděnosti a
nespokojenosti vykřičet tak, aby bylo slyšeno.
Váš vztah s Pavlem Daňkem mi nepřináleží soudit.
Problematika pronájmů a případných odprodejů
městských pozemků se bude řešit v první polovině letošního
roku na rozvoji města, v radě a následně v zastupitelstvu.

Nemohu ani nechci slibovat vyhovění Vašim
požadavkům. Mojí snahou bude přispět k serióznímu řešení
této záležitosti, aby nevznikaly zbytečné nesrovnalosti a
pocit podjatosti a ublíženosti. Přeju Vám především zdraví,
osobní spokojenost a radost z nelehkého snažení.
Ida Seidlmanová

Reakce na otevřený dopis
zastupitelům...
Vážení občané,
obracím se s následujícími větami k Vám, protože se pan
Jursa rozhodl řešit problémy veřejně. Pan Jursa si již stěžuje
na kde koho, včetně státních institucí a nyní jsem na řadě já.
Není mi vůbec příjemné a zrovna uvádím, že bych si
následující informace asi navždy nechal pro sebe, ale musím
se hájit, pan Jursa nedá jinak.
A na konci tohoto článku prohraje opravdu hodně, totiž
že se ze spekulanta s půdou stane velmi neseriozním
člověkem, a to volím velice slušná slova. Nedivte se mi, byl
jsem napaden velice razantně, sprostě a dá se říci, že
emotivně velice vypočítavě. Na úvod ještě uvedu, že na
rozdíl od něj nechám stranou jeho rodinu, kterou ve svém
otevřeném dopis několikrát zaštituje, a která nemusí mít o
následujícím ponětí.
Někdy před asi čtvrt rokem jsem se dozvěděl následující:
pan Jursa telefonicky oslovil jistého realitního makléře a na
jeho poptávku mu nabídl pronajmout 60 ha orné půdy,
kterou vlastní ve Velké Ledhuji. A především chtěl pan
Jursa vědět, kolik by za pronájem hektaru dostal. Makléř
žádal bližší informace, bez kterých nebyl schopen cenu
nájmu určit, chtěl především pole vidět. To se nestalo. Asi
po dvou takových marných telefonátech o tom, kolik pan
Jursa za pronájem vyinkasuje, si makléř lehce na internetu
zjistil, že výměru 60 ha ve Velké Ledhuji nevlastní pan
Jursa, ale Město Police nad Metují. Makléř zatelefonoval na
Městský úřad Police nad Metují, kde celou věc vysvětlil a
potvrdil si to, co už věděl, a to že pan Jursa nevlastní ani
desetinu toho co tvrdil a chtěl pronajímat to, co dosud
neměl. Snaha o získání městských pozemků do užívání
panem Jursou byla známá. Uzavřel to s tím, že pan Jursa je
minimálně velice neseriozní člověk.
Takže v okamžiku projednávání prodeje městských
pozemků Jursovým na vzpomínaném 6. veřejném zasedání
jsem po tom co vím, řekl, co jsem řekl. Jediné co dnes
dodávám je, že mělo zaznít slovo „nejspíš“ a také mělo to,
co jsem popisoval výše. Tedy popsat a zveřejnit
spekulantské sklony pana Jursy. Pak bych ho také uchránil
od otevřeného dopisu a dokonalého znemožnění se, což
právě nastalo. Dodávám jen, že jsem si byl 7. 2. 2008 na
městském úřadě ověřit kausu s telefonem od makléře, kterou
to na panu Jursu všechno prasklo. A prosím Vás, ať se mi
nikdo nediví, že jsem s informací, která z výše popsaného
vyplývala naprosto jasně vystoupil na zasedání. Jsem
zastupitel a nebudu mlčet o nepříjemných věcech, i když si
z nich nadělám nepříjemnosti. Tímto nic neomlouvám jen
vyjadřuji svůj názor. Místo několika odstavců emocí jsem
Vám poskytl fakta. Na závěr Vám oznamuji, že tímto
článkem pro mě účast v této kauze končí a žádám, aby má
osoba byla z dalších řešení, nastanou-li, vynechána. To se
týká i hrozby podání trestního oznámení, kterou mě pan
Jursa 6. 2. 2008 počastoval. Se sprostotami, které mi pan
spravedlivý adresoval, ať se vyrovná také sám.
S pozdravem a úctou Pavel Daněk
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Policie ČR občanům
Již podruhé se setkáváme v
informačním
sloupku
Policie
ČR
okresního ředitelství v Náchodě. V tomto
čísle bychom Vás chtěli blíže seznámit s
náplní práce jednotlivých složek policie.
Také Vám zprostředkujeme malou
návštěvu Obvodního oddělení Policie ČR v Náchodě a
nakonec se dozvíte, co se dělo ve Vašem městě v průběhu
prosince 2007.
Jednotlivé složky policie můžeme především na složky s
celorepublikovou působností a složky s územně vymezenou
působností. Pracovníci složek s celorepublikovou
působností jsou centrálně řízeni a jejich práce je většinou
úzce specializovaná.
Mezi složky s celorepublikovou působností řadíme
Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Jak již
sám název napovídá, jde o speciální policejní složku, která
patří ke stěžejním aktérům boje s organizovaným zločinem
v naší zemi. K jejím úkolů zejména patří odhalování a
dokumentace „běžné” organizované trestné činnosti
plynoucí z aktivit zločineckých struktur na našem území,
jako je násilná trestná činnost, obchodování se zbraněmi či
s lidmi nebo převaděčství.
Další složkou s celorepublikovou působností je Útvar
odhalování korupce a finanční kriminality. Je to policejní
složka zaměřená na boj s nejnebezpečnějšími formami
korupce a závažné hospodářské a finanční kriminality, snaží
se zajistit co největší objem výnosů ze závažné trestné
činnosti a majetku pachatelů pro náhradu škod a případný
trest propadnutí majetku nebo věci. Zabývá se též
problematikou praní peněz, výnosů z trestné činnosti a
daňové kriminality.
Následuje Letecká služba. Jejím prvořadým úkolem je
pohotovostní zajištění policejních akcí na záchranu života či
odvrácení hrozícího nebezpečí, pátrání po pohřešovaných
osobách, nebezpečných pachatelích a pachatelích závažných
trestných činů. Provádí hlídkové a průzkumné lety spojené s
ostrahou státních hranic, s pátráním po odcizených
motorových vozidlech, s dopravním průzkumem a řízením
dopravy či s hledáním důkazů a pořizováním dokumentace
při objasňování trestných činů. V rámci služby policie
veřejnosti se policejní vrtulníky podílejí na provozu letecké
záchranné služby, na realizaci transplantačního programu a
repatriaci postižených ze zahraničí. Provádějí záchranné a
přepravní lety při velkých požárech, záplavách a jiných
katastrofách.
Celostátně působí také Národní protidrogová centrála.
Je to samostatná specializovaná jednotka, odpovědná
především za odhalování a dokumentování organizované
drogové kriminality v ČR. Současně je garantem
mezinárodní spolupráce v této oblasti, zejména s ohledem na
mezinárodní smlouvy, jejichž signatářem je Česká
republika.
Snad všichni znají složku s celostátní působností, kterou
je Útvar rychlého nasazení. Je specifickým policejním
útvarem určeným zejména pro boj proti terorismu. Působí na
celém území České republiky. Je přímo podřízen
policejnímu prezidentovi. O vysílaní útvaru rozhoduje
policejní prezident se souhlasem ministra vnitra. O nasazení

útvaru rozhoduje velitel oprávněný nařídit provedení
zákroku pod jednotným velením. V souladu s vymezenou
působností provádí útvar služební zákroky proti teroristům,
únoscům osob a dopravních prostředků, nebezpečným
pachatelům organizované trestné činnosti a pachatelům
zvlášť závažných úmyslných trestných činů, zejména při
jejich zadržení.
Složkou s celostátní působností, která prošla v nedávné
době v souvislosti se vstupem do Schengenu reorganizací je
Služba cizinecké policie. Tato služba je pověřena
zabezpečováním ochrany státních hranic a odhalováním a
dokumentováním nelegálního jednání souvisejícího s
narušením státních hranic. Podílí se zejména na plnění úkolů
při ochraně státních hranic, rozhoduje o povolení vstupu,
pobytu nebo vycestování z území státu, rozhoduje
o odepření vstupu, o správním vyhoštění cizinců,
zabezpečuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodních
smluv.
V příštím vydání budeme pokračovat objasňování
náplně práce jednotlivých složek policie, tentokrát se
zaměříme na složky s vymezenou územní působností a
dozvíte se, co zajímavého se u policie stalo v lednu 2008.
Bc. Eva Prachařová, tisková mluvčí Policie ČR

Městská policie informuje
Počasí vůbec nepřipomíná kalendářní čas, což zejména
jistě vítají řidiči. Přesto se stalo v našem okolí několik vážných
nehod. Poslední na Kozinku…. prosíme, buďte velmi opatrní.
Řídit dnes po silnicích cokoli vyžaduje velkou pozornost.
Řada z Vás si stěžuje na to, že se zejména na zastávkách
nedodržuje tzv. protikuřácký zákon.
Je pravdou, že ten kdo na místech, kde je kouření zakázáno,
tento předpis vesele porušuje, riskuje blokovou pokutu až do
výše 1000 korun. Prozatím jsme provinilce řešili domluvou.
Psí útulek má v současné době dva obyvatele. To není nijak
moc a je to dobře. Co ovšem není dobře je to, že paní
Borůvková chce s péčí o psí opuštěnce skončit. Touto cestou
tedy prosíme někoho z Vás, kdo by měl zájem s námi v tomto
směru spolupracovat. Jistěže, takový člověk musí mít
k pejskům vztah. Více informací Vám rádi poskytneme při
osobním jednání.
Rádi jsme si vyslechli příhodu o zloději polínek ze sklepa
jednoho z domů na Bělské ulici, kterou si poškozený vyřešil
sám. Pravda, příběh je staršího data, ale je vpravdě velmi
zajímavý.
Veřejný pořádek je čas od času v městě narušován porůznu,
nočním vykřikováním sprostot kalibrů nejtěžších a močení na
morový sloup vprostřed náměstí, se nedá považovat za
restaurování památek ochrannými nátěry... bohužel. A tak než
se pro nějaký takový veselý kousek někdo rozhodne, musí
počítat s tím, že nebude vždy pochopen.
Hezký únor…
MP

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Liturgické mezidobí a doba postní
V pátek 2. února jsme prožili svátek Uvedení malého
Ježíše do chrámu, kam ho jeho rodiče Josef a Marie, přinesli
čtyřicet dní po jeho narození a podle pravidel Mojžíšova
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zákona představili a zasvětili Hospodinu a kde došlo
k setkání s prorokem Simonem, který k údivu rodičů velebil
Boha, že mohl uvidět spásu, kterou Bůh připravil pro
všechny národy a s prorokyní Annou. V rámci liturgie
tohoto svátku byly také posvěceny svíčky „hromničky“,
které se vkládají do rukou těm, kteří umírají a putují do Boží
náruče a v minulosti také sloužily jako ochrana před
přírodními živly. Ve středu 2. února jsme Popeleční středou
vstoupili do doby postní, tedy do období přípravy na
velikonoční svátky. Při bohoslužbě v tento den posvětil kněz
popel z velikonočních ratolestí loňského roku a na znamení
pokání s ním označil věřící. Tento den byl také dnem
přísného postu. Postní doba potrvá 40 dní a liturgie postní
doby nás povede k vnitřní duchovní obnově a vybídne nás k
větší soustředěnosti, pokoře a především k pokání a
vzájemnému smíření, abychom na konci této doby mohli
připraveni plněn prožít onen užasný rozměr Boží lásky a
našeho vykoupení o velikonocích. V průběhu února si
připomeneme už jenom několik pámátek světců a svátek
Stolce sv. Petra.
LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
17. února - 2. neděle postní
22. února - Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
24. února - 3. neděle postní
2.března - 4. neděle postní
V měsíci únoru budou bohoslužby v Polici n.M. podle
obvyklého pořadu:
5 v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod, každý pátek
(po celou postní dobu) se koná přede mší svatou
pobožnost křížové cesty,
5 ve středu mše svatá od 8.00 hod.,
5 v sobotu od 17.30 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Fotbal v Polici nad Metují
Rok 2008 bude svátkem nejen českého fotbalu, který se
probojoval na mistrovství Evropy, ale může se stát i oslavou
kopané v Polici, protože A družstvo hrající I.A třídu je po
podzimu na špici tabulky s náskokem 5 bodů a s velkou
šancí na historický postup do krajského přeboru. I proto je
myslím vhodné trochu se podívat do historie kopané v
Polici...........
První zmínka o fotbalu v Polici se datuje na den
31.10.1913. Hru sem přivedli pražští elektrotechnici
Varvažovský a Pakosta, kteří pracovali na elektrifikaci
Police. Hrálo se na louce za panskou kovárnou, branky
tvořily 2 laťky a kus provazu. První utkání polického
mužstva bylo sehráno v Úpici, kam se jelo žebřiňákem
s koňmi pro porážku 2:1. Utkání bylo zakončeno v
Richtrově hostinci.
V roce 1914 byl vypuknutím světové války zastaven
veškerý sportovní život.
Teprve v roce 1919 se scházejí studenti (Noskové,
Vancl, Klemt, Kábrt, Ferbas, Pášma, Obst, Švorčík, Kraus,
Januš a Vodrážka), kteří v roce 1920 zakládají "Sportovní
klub" a prvním předsedou je zvolen dr. Vodrážka. Bylo
zřízeno provizorní fotbalové hřiště na pozemku továrníka

Pellyho za jeho přádelnou. Zapůjčení bylo bezplatné, občas
se trénovalo i večer při osvětlení tovární obloukovou
lampou, což bylo vlastně v kraji první umělé osvětlení.
Hrálo se v bagančatech, látku na dresy věnoval pan Pelly, ze
které paní Pechanová a Munková ušily první dresy v
barvách černé a bílé, což jsou až dodnes barvy oddílu.
Obecní rada pak pronajala fotbalistům pozemek na hřiště za
symbolickou 1 korunu ročně a to v místě, kde stojí hřiště i
dnes.
Už v roce 1921 má SK Police I. mužstvo, rezervu a tvz.
juniorku /dnešní dorost/.
11.12.1923 byl předsedou SK Police zvolen Rudolf
Munk, který byl ve funkci až do roku 1939. V tomto období
vykazuje fotbal bohatou činnost. Hraje z počátku přátelská
utkání s mužstvy Opočna, Rychnova a celého okolí. Např.
doma s Rychnovem vyhrála Police 7:1 za týden se jelo do
Rychnova "uhlákem" od zasilatelské firmy Pohlová, kde
jsme vedli 1:0 ale pak úřadoval rozhodčí, vyloučil nám 3
hráče, odpískal každý náš útok a za stavu 7:1 musel
zasáhnout policajt a znechuceni jsme jeli domů. Také do
Červeného Kostelce jsme jeli jen v osmi, vozem s
ocelovými ráfky, cesty byly špatné a tak se na voze skákalo
až někteří radši seskakovali a běželi raději pěšky, a proto se
prohrálo.
Také jsme hráli s Němci se Sportwehreinung Braunau,
učástníkem německé I.A třídy. Utkání řídil německý
rozhodčí, který neuměl ani slovo česky. 10 minut před
koncem jsme vedli 3:2, pak rozhodčí nám vyloučil hráče,
nařídil penaltu, kterou němci neproměnili a několik minut
před koncem jsme dali 4 gól a obecenstvo musela
krotit česká hraniční posádka. Vítězství v prvním
mezinárodním utkání se slavilo na
"Hvězdě", kam se šlo pěšky a oslavu financoval pan
Regner, disponent firmy Pelly. První spolková místnost byla
v restauraci "Beseda" na náměstí, kde byl instalován i
pingpongový stůl. Altánek na zahradě sloužil jako kabiny a
odtud se odcházelo na hřiště průvodem, často
doprovázeným dechovkou Václava Hybše nejst.
V roce 1930 se hřiště oplocuje a staví se dřevěné kabiny,
které slouží až do roku 1961. V té době hraje již Police
pravidelné soutěže se soupeři jako Hronov, Náchod,
Běloves, Velké Poříčí, Červený Kostelec, Nové Město,
Týniště, Rychnov, Opočno a další. Do dlouhé řady hráčů v
tomto období patří: Linhart, Bischof, Špalek, Ferbas, Januš,
Obst, bratři Noskové, Pášma, Klemt, Kábrt, dr. Vodrážka,
Dostál, Mach, Křivka, Bieberle, Hofman, Špulák, Drobil,
Košťál, Pour, Řehák, Saukel, Durdík, Pejskarové, Klíma,
Král, Pařízek, Lamka, Vaněk, bratři Haukové a další.
V roce 1936 postupuje SK Police poprvé do I.A třídy,
kde vydrží pouhou sezónu, jinak hraje I.B třídu a okresní
přebor.
V roce 1938 patří do SK Police i hokej. Je zřízeno
kluziště s umělým osvětlením. Další časový úsek je
poznamenán válečnými událostmi. Přes velké změny hraje
Police I.B třídu (s Hronovem, Českou Skalicí, Týništěm,
Třebechovicemi atd.) a po vybojování prvního místa se
podruhé v historii účastní kvalifikace do I.A třídy. Ta ale
dopadla špatně pro naprostou neobjektivitu rozhodčích z
Hradce kteří plně "podpořili" postup SK Železničářů Hradec
Králové před Policí. (Toto probíhalo v období Heidrichiády)
Od prosince 1942 do 1949 je předsedou SK Police
Antonín Košťál. V tomto složitém období působili hráči:
Ducháč, Durdík, Entler, Hubáček, Janák, Jenka, Ječmínek,
Klíma, Kubeček, Gennert, Lamka, Maroul, Novotný,
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Peluněk, Pour, Stodola, Saukel, Švorčík, Tauc, Vídeň,
Ulrich, Thér a další.
V roce 1945 po tříleté přestávce se schází 29.12. valná
hromada SK Police, která kromě kopané má hokejový odbor
a odbor atletiky.
V roce 1946 se mužstvo kopané rozpadá a sestupuje do
okresního přeboru kde je 2 roky. První rok postupuje
Broumov, Police hraje I.B třídu až na podzim 1948, když
jako nováček končí na 2. místě se ztrátou pouhých 2 bodů
na Trutnov s poměrem branek 53:18. Trenér je K. Peluněk a
ke starším hráčům přibývá mladší generace jako Janeček,
Pour, Rohulán, Hornych, Klimeš a další. 11.12.1949 byl
zvolen předsedou oddílu Jaroslav Ticháček (Až do roku
1951).
Po únoru 1948 se v roce 1951 se SK Police
přejmenovává na "Závodní sokolská jednota Kovopol Police
- oddíl kopané"
V roce 1952 na " Dobrovolná sportovní organize Jiskra
Meta Police - oddíl kopané" a v roce 1956 TJ Spartak Police
nad Metují - oddíl kopané.
7. srpna 1960 se dávají do provozu nové kabiny,
obětavou prací zejména L. Kováře, Fr. Kadidla, Fr.
Radochy, K. Brože, B. Nyškovského, J. Ticháčka, J.
Slováka a mnoha dalších. Oddíl navazuje spolupráci s
vedením hotelu Alcron Praha a díky tomu předvádí na
našem hřišti umění skutečné hvězdy fotbalu: Plánička,
Bican, Senecký, Kopecký, Crha, Masopust, Kvašňák, Kraus
a později pod názvem "Stříbrní z Chile" se v nabitém
Kolárově divadle představují Plánička, Masopust, Kvašňák
a další.
V roce 1963 se překonává finanční krize po přestavbě
kabin a mužstvo se dostává rozhodujícím vítězným zápasem
v Jaroměři, opět do I.B třídy, kterou hraje až do roku 1966,
kdy opouští tuto třídu a hraje okresní přebor. V období 1963
- 1966 v mužstvu hráli hráči: Rohulán, Slovák, Schirlo,
Siegel, Janeček, Pour, Lajer, Švorčík, Šimek, Raimanové,
Kohm, Lelly, Kollert, Baldrych, Mery, Krejčí, Trnovský,
Steinerové, Pivnička, Pavlů ml. a mnoho dalších
...... pokračování příště
Josef Hauk

Lyžaři TJ SPARTAK
v sezóně 2007 – 2008
Stříbrná medaile na Olympiádě dětí a mládeže!
Od 27. ledna do 1. února se na Pustevnách v Beskydech
konaly soutěže 3. zimní Olympiády dětí a mládeže v běhu na
lyžích. Královéhradecký kraj reprezentovala naše starší žákyně
Šárka Jirásková a nevedla si špatně. Ač je v kategorii starších
teprve prvním rokem, tak vybojovala v běhu volnou technikou
8. a klasickou technikou 6. místo a byla tak nejlepší z našeho
kraje. Ve štafetách pak naše děvčata výborně zabojovala a
s velkým přispěním Šárky z toho byla stříbrná medaile.
Šárka dokazuje, že se zodpovědným přístupem v přípravě
se nechá udělat vynikající výsledek i v tak nepříznivých
podmínkách, jaké v posledních dvou zimách u nás máme.
Šárko, děkujeme!
Krajský přebor Královéhradeckého kraje
2.3. 2008
Pokud to sněhové poměry letošní zimy dovolí, tak v Polici
na tratích u lyžařského vleku uspořádáme v neděli 2. března
krajský přebor v běhu klasickou technikou pro všechny věkové
kategorie. Původní termín jsme měli 6.1. a museli jsme ho kvůli
sněhu odložit. Tak budeme čekat, zda se ke konci zima polepší.
Za lyžaře Tonda Pohl

Velký úspěch polických lyžařů na
Mistrovství ČR na Zadově
Šárka Jirásková se stala mistryní ČR volnou
technikou pro rok 2008 v kategorii starších žákyň r.
nar. 1995.
V neděli 10. 2. byla Šárka členkou vítězné štafety
Královéhradeckého kraje na 3x3 km.
Pěkné 6. místo získal Libor Průša a i on si ve své
kategorii vyjel první výkonnostní třídu.
Libor byl členem štafety Královéhradeckého kraje,
která dojela na výborném 3. místě.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
Police nad Metují.
Více v březnovém čísle Polického měsíčníku nebo na
www.polickej.net , www.t-base.cz/vysledky.
Ida Seidlmanová

69 chlapců a 14 děvčat = 83 dětí
Dne 26.1.2008 se v tělocvičně základní školy uskutečnil 1.
ročník florbalového turnaje POHÁRU NADĚJÍ. Turnaj dětí do
11 let byl pořádán MO ČSSD Police nad Metují, pod záštitou
okresního VV ČSSD Náchod.
Turnaj začínal v 8 hodin, kdy se začalo sjíždět 9 týmů
z Police a okolí. Nakonec se turnaje zúčastnilo 83 dětí. Turnaj
probíhal hladce a bez problémů. Konečné pořadí nebylo až tak
důležité. Vítězové odjeli s pohárem, který vyrobila a věnovala
firma Hauk. Ještě jednou děkujeme. Všechny týmy odjely
s nějakou cenou a za to musíme poděkovat sponzorům. Po
vynikajících pizzách od firmy Guseppe a po malinovce od
Primátoru se jen zaprášilo. Mezi další sponzory patří tyto
firmy: Merkur, Veba, Stafido, Sport N+R, Loma, Skrblíkův ráj,
Zelenina Suchomel a dalším sponzorům, kteří nechtějí být
jmenováni ( Hynku, děkuju). Zvláštní poděkování patří
kamarádům Karlovi Klimešovi a Rosťovi Haitlovi, kteří se
sami nabídli, že nám s turnajem pomohou. Nesmím
zapomenout na naše manželky, Hanku Plnou a Marcelu Starou,
které se celý den nehly s kantýny. Dále Kamilovi Švorčíkovi za
vypracování systému turnaje.
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Pořadí týmů:
1) Velké Poříčí – 5.třída
2) Školáci Police nad Metují
3) Velké Poříčí – 3.třída
4) Motáci Police nad Metují
5) Žďár nad Metují
6) Teplice nad Metují
7) Martínkovice
8) Náchod
9) Stárkov
Již dnes se těšíme na další ročník, a pokud
to půjde i na další akce pořádané pro děti.
Marek ,,Mánek“ Plný, Radek Starý

o vítězi. Diváci jásali a Adam se jim odměnil TOPem,
přičemž v posledním kroku si dovolil staticky provedený
přesah s nohama volně puštěnýma do prostoru… možná mu
i bylo líto, že už je na konci… vypadal, že by ještě pár metrů
lezl:-) Jako druhý skončil Dalibor Muráň a o třetí a čtvrté
místo se podělili Petr Havrda a Václav Malina.

NOVOROČNÍ OPEN 2008

Special thanks to: Keramika HAUK a syn, s.r.o., za
SUPER POHÁRY
S přispěním Martina Svobody dotvořil Jirka Heřman Škop

Vítězi závodu v lezení na obtížnost se stali
Adam Ondra a Nelly Kudrová
Každoroční tradiční závod v lezení na obtížnost
„Novoroční Open“ se uskutečnil v sobotu 12. 1. 2008 na
lezecké stěně v Polici nad Metují. Závodu se účastnilo
celkem 46 lezců (a z toho 21 juniorů), a to ve čtyřech
kategoriích – muži, ženy, junioři a juniorky, a to včetně 5
členů reprezentace ČR!
Závod proběhl tradiční systémem, tj. kvalifikace - finále.
Pro každého závodníka byly na kvalifikaci připraveny tři
různě obtížné cesty. Autory a staviteli těchto cest byli Pavel
Hrubý (Alberto) a Jiří Koutský (Prťka). Každý lezec si na
závodních cestách našel svá místa, ve kterých musel
zabojovat všemi silami. Důkazem toho byla nejmladší
závodnice, desetiletá Jana Vincourková - Fen Star - Valtic SPL Pustiměř, která svým výkonem oslnila všechny
přihlížející. Dokázala si poradit i přes svou malou výšku,
kterou vynahradila dobrým technickým lezením. Její důvtip
v přelézání náročných cest, hlasitě podporovali všichni
diváci, kteří žasli nad jejími výsledky.
Žasnutím byl ostatně protkán celý den a hlavně boje ve
finálových cestách.
V ženské kategorii předvedla Jitka Mázlová, že je stále
platnou členkou závodnické špičky, nicméně její výtečný
výkon zastínila obhájkyně loňského vítězství, Nelly
Kudrová, která – řečeno dostihovou terminologií – přelezla
Jitku „o dvě délky“, při čemž její finálové představení
zastavila až sekvence „bruntálních“ kroků v závěru
stropového převisu (mimochodem – tato část cesty byla i
závěrem mužského finále!!). V izolaci Jitka prozradila, že
„tu polickou pětačtyřicítku fakt nemá ráda“! Pro třetí a
čtvrté místo si dolezly Eliška Karešová a Kristýna Ondrová,
které rovněž předvedly krásný výkon a nad jejichž síly
nakonec byla obtížná pasáž kroků v „pětačtyřicítce“.
V mužském finále se klíčovým místem ukázal přechod
z malého stropu pod 45° převis přes krásnou makakáckou
bradavici. Tato část připravila borce většinou o veškeré síly,
takže na další boj v převislé stěně nebylo možno pomyslet.
Když už bylo hlediště unavené neúspěchy finalistů „na
bradavici“, přišel Adam Ondra, přezdívaný polickými
diváky „Harry Potter“… je třeba říci, že své „polické“
přezdívce nezůstal nic dlužen. Kouzlil v cestě tak, že sedící
diváci vstávali a stojící obdivně křičeli… Adam si s cestou
pohrál a bylo vidět, že mu cesta sedí. Úvodní pasáž po
malých chytech (o které Vašek Malina při obhlídce
poznamenal „tady mi to utrhne ruce“) přeběhl v rychlém
tempu. „Bradavici“ přelezl a pak již diktoval v
„pětačtyřicítce“. Když se dostal do stropu, bylo rozhodnuto

Velký dík patří místním sponzorům, kterými byli: Kvíčerovská
pekárna s.r.o., OVOCE a ZELENINA Schreiber, TJ SOKOL
Police nad Metují, OVOCE a ZELENINA Suchomel a společnost
Keramika HAUK a syn, s.r.o.. Velký dík patří rovněž firmám,
které poskytly věcné dary:
Sportiv Redpoint, DOLDY, MANMAT, LIZARD, VEBA,
MAMMUT, MAKAK, HUDY SPORT HK, bufo, RESTDAY,
ALBI Sport Hronov, SALTIC, BLUE FLY, Pearl Izumi, BUFF,
TILAK, WIKOV, aIX.

Nové dresy pro naše mladé
sportovce
Školní sportovní reprezentace se
s novým rokem dočkala i nových dresů.
Díky vstřícnosti oslovených firem
získala polická základka reprezentativní
sadu sportovního oblečení pro mladší
žáky. Dovolte mi touto cestou
poděkovat firmě Sport Hotárek
Náchod za
vstřícnost a podporu
sportování našich žáků. Věřím, že se v novém „ohozu“
bude našim žákům dařit. Stejně tak věřím, že už v příštím
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čísle předvedeme nové dresy pro naše starší žáky. Vše je na
dobré cestě. Tak ještě jednou – Honzo, děkujeme...
... za kabinet Tv Petr Jansa

OBEC HEJTMÁNKOVICE NABÍZÍ
PRONÁJEM VYBAVENÉ OBECNÍ HOSPODY
Předmětem pronájmu je VYBAVENÁ OBECNÍ HOSPODA v objektu:
Na Šolcovně , Hejtmánkovice čp. 64
Prostory jsou určeny pro provozování obecní hospody.
Nutnou podmínkou je živnostenský list týkající se hostinské činnosti.
Žádosti o pronájem nebytových prostor doručí účastníci na podatelnu
nebo zašlou poštou na adresu:
Obecní úřad Hejtmánkovice
Čp. 118, 550 01 Broumov
Uchazeč ke své žádosti doloží kopii živnostenského listu na
HOSTINSKOU ČINNOST.
UZÁVĚRKA ŽÁDOSTÍ JE DNE
15.3.2008 VE 14.00 HODIN

Alexandr Jirásek

PLYNOSERVIS
Bukovice 139
Telefon : 602 654 568
549 54 Police nad Metují e-mail: servis.jirasek@seznam.cz

Montáže, výměny
a opravy plynových kotlů
Junkers, Vaillant, Dakon,
Protherm, Viadrus, Immergas, Thermona, Mora
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Obec Bezděkov nad Metují
nabízí k pronajmutí
vybavený prostor pro
provoz kadeřnictví
Informace na
tel.: 491 541 130
Chcete výhodně prodat nemovitost ?
Rychlé posouzení tržní ceny ZDARMA !
Volejte: 774/311404 nebo 491/420997
e-mail: info@realityeu.com

Penzion Pod Jasanem – Jiří Pavlík
Hlavňov 133, Police nad Metují 549 54

Nabízíme:
ubytování, teplá jídla po celý den, příprava
občerstvení, (podnikové večírky, svatby, narození
dítěte, narozeniny), grilování, táboráky, akce pro děti.
Provozní doba: pondělí - pátek od 16.00 hodin
sobota – neděle od 13.00 hodin

Kontakt: 491 543 908 nebo mob.:
728 088 556, www.podjasanem.cz

Finanční půjčky pro každého
pro zaměstnance, důchodce i ženy na MD
bez nahlížení do registrů
splatnost až na 48 měsíců
vyřízení do 48 hodin
Volejte: 723 064 229
Pedikérské služby v „Zelené domečku“ u
autobusového nádraží (dříve prodejna
Lepš) v Polici nad Metují nabízí Ivana
Maroulová. Informace a objednávky na tel.
čísle: 605 839 922 nebo přímo v místě
pedikůry.

Od 2. ledna 2008 je otevřena na Zdravotním
středisku v Polici nad Metují chirurgická
ambulance, kterou provozuje MUDr. Ibrahin
Kanzouri. Provozní doba je pondělí až pátek
od 8.00 hodin – 15.00 hodin. Ambulanci
můžete navštívit i bez doporučení lékaře.
Gymnázium, Hradební 218, 550 01
Broumov přijme od 1.9.2008 učitele
chemie. Kontakt: 731159960

gym.broumov@tiscali.cz
Senior klub Ostaš v Polici nad Metují spolu s CK
Avanti Dobruška pořádá ve dnech 30.5.2008
(pátek) – 8.6.2008 (neděle) zájezd do
Gradace v Chorvatsku
Cena 5590,- Kč zahrnuje:
• dopravu klimat. autobusem
• ubytování v apartmánech
• polopenzi
• celodenní výlet do Dubrovníku

KAMENICKÉ PRÁCE
Jiří Smutný
Tel. 603173075

Zájezd není pouze pro seniory.
Přihlášky na obsazení zájezdu nejpozději do
29.2.2008 přijímají v IC Pellyho domech nebo pí
Hana Krejčová

Prodám zahradní chatku na pozemku města
v lokalitě Havlatka číslo pozemku 10.
Cena dohodou.
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Kontakt na tel. č.: 491 541 020 nebo osobně u
pí K. Šumberové, bytem Soukenická 206,
Police nad Metují

Prodám družstevní byt 3 + 1 celková plocha
88 m2 v Polici nad Metují v lokalitě sídliště.
Kontakt tel. č.: 607 550 227
Nabízíme do pronájmu PENSION 65
Police nad Metují
Ubytování, restaurace, gril-bar
Kontakt: 737 261 680 nebo 602 646 380

NEBANKOVNÍ ÚVĚR PRO KAŽDÉHO
Finanční půjčky pro zaměstnance, důchodce, rentiéry,
OSVČ i firmy. Začínajícím podnikatelům,firmám bez
zisku,
rychlé
krátkodobé
překlenovací
úvěry.
Zaměstnancům od 18 let.Až 100 000 Kč bez
ručitele. Dnes žádáte,zítra vyplácíme.
Volejte kdykoliv 602 413 513. Po dohodě přijedu
k Vám. Potřebujete peníze ? Můžete si u nás vydělat !
www.profireal.cz

POTŘEBUJETE RYCHLE PENÍZE?
Půjčka 5 - 50 tisíc pro zaměstnance, OSVČ,
maminky na MD.
Diskrétně a bez složitého papírování
vám
doručíme peníze v hotovosti až domů .
Pro informace volejte na číslo 602240121.

VÝKUP STARÉHO
NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ VETEŠE
KOUPÍM
Pivní láhve,
500 Kč dám za pivní láhev LEDHUJ, ostatní lahve
koupím za nejvyšší ceny – SBĚRATEL,
Přilby vojenské, hasičské a vše z obou válek.
Dále nábytek a starožitnosti
Petr Vágner Broumov I/5
608 103 810

VK LOŽISKA s.r.o.
Soukenická 162
549 54 Police nad Metují

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.

Tel./Fax: (+420) 491 541 600
e-mail: vkloziska@vkloziska.cz
www.vkloziska.cz

Zahajuje kurzy skupin řidičského oprávnění

PŘIJEMEME

A1, A, B, C, T, E, D

Broumov
Šalounova 87
Datum:
26. února 2008
v 15.00 hod.

Police n. Metují
17. listopadu 284
Datum:
28. února 2008
v 15.00 hod.

na občasnou výpomoc nejlépe důchodce
na kontrolu zboží
Požadavky pro přijetí:
•
•

Učebna v Polici n. M. přemístěna naproti
baru „V“ (výjezd ve směru Bezděkov n. M.)

Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
nebo http://autoskola-fiedler.wz.cz

•
•

Vzdělání a praxe ve strojním oboru (čtení
strojírenských výkresů)
Schopnost vykonávat pečlivě rutinní a
opakované práce
Ochota přizpůsobit pracovní dobu
potřebám firmy
Ochota naučit se na měřících přístrojích

Nabízíme:
•
Zapracování
•
Příjemné pracovní prostředí
•
Odměňování dle výsledků
Bližší informace:
Ladislav Rýdl – 739 630 725, 491 541 600
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ČESKÝ VÝROBCE
VYBAVENÍ PRO
ZDRAVOTNICKÁ
ZAŘÍZENÍ
PROMA REHA s.r.o.
Riegrova 342, Česká Skalice
tel: 491 11 22 33, fax: 491 54 11 85
info@promareha.cz, www.promareha.cz
Přijme do provozu v České Metuji pracovníky do výroby

• Svářeče CO2
• Zámečníky
• Elektromechaniky

POŽADUJEME:
Manuální zručnost, zodpovědnost, spolehlivost, pracovitost

NABÍZÍME:
Práci v perspektivní společnosti
Zajímavé platové ohodnocení
Pracovní doba 40 hodin
Benefiční program:
• Stravenky 90Kč/den
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Dovolená 22 dnů

Jindřich Sokol
Prodej a opravy šicích strojů, kol,
broušení nůžek,nožů,vrtáků
lišt k rotačním i bubnovým sekačkám
výroba klíčů
výroba autoklíčů pro imobilizér
s pevným i plovoucím kódem

BROUŠENÍ ŘETĚZOVÝCH PIL
VÝROBA CYLINDRICKÝCH VLOŽEK
DLE KLÍČE
VÝROBA KLÍČE DLE VLOŽKY
VYTAHOVÁNÍ ZALOMENÝCH KLÍČŮ
MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍCH ŠTÍTŮ

výroba jmenovek a psích známek
PRODEJ ŠICÍCH STROJŮ TOYOTA
5 LET ZÁRUKA
již od 3.450,-Kč
obnitkovací stroje od 8,990,-Kč
Soukenická 94
550 01 Broumov
( směrem k olivětínské Vebě )
tel.491 522 307 ,603 446 466

www.servissokol.kvalitne.cz

Hronov

tel: 491483 245

tel: 491 581 463

Police

zahradnické
centrum

tel: 491 420 507

Hronov

Penny
Market

Broumov

(naproti Penny Marketu)

e-mail: zahradnictvi.zobal@tiscali.cz

tel: 491 521 253

Teplice
(vedle spořitelny)

Těšíme se na Vaši návštěvu !

Nabízíme velký výběr
semen, cibulí a hlíz, zeleninové a květinové sadby, balkonových květin,
pokojových květin, řezaných květin, léčivých rostlin,okrasných rostlin, keřů
na živé ploty, substrátů, hnojiv, postřiků, keramických květináčů, plastových
květináčů a truhlíků, umělých květin, dárkové keramiky a dárkového zboží,
proutěného zboží, svíček a dalších drobností
Na objednávku zajišťujeme
ovocné stromky a růže
Dále nabízíme tyto služby
Podle Vašeho přání osazujeme truhlíky, mísy, květníky.
Zhotovujeme smuteční a dárkovou vazbu.
Osazujeme a udržujeme hrobová místa.
Prořezáváme ovocné stromy.
Navrhujeme, zakládáme a udržujeme zahrady.
Sečeme trávníky.

v Polici nad Metují
v areálu bývalého Klímova zahradnictví

ZAHRADNICKÉ CENTRUM

Navštivte nově otevřené

www.zahradnictvi-zobal.cz

tel: 775 608 106

(naproti hřbitovu)

Broumov

Vás zve k návštěvě firemních prodejen ve městech

(Tržnice pod zámkem ) (naproti spořitelně)

Náchod

ZAHRADNICTVÍ ZOBAL
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SLUŽBY
záruční a pozáruční servis všech značek * autoklempířské práce opravy na rovnacím rámu * lakování * výměna autoskel - ZDARMA
pojistné události * opravy plastů * kompletní likvidace pojistných
událostí * příprava aut na STK * zapůjčení náhradního vozidla *
odtahová služba

PRODEJ
originální autodíly * autobaterie
autokosmetika
oleje a chladící kapaliny
kvalitní ojetá auta dovezená ze Švýcarska

PNEUSERVIS
prodej pneumatik a ráfků * seřízení geometrie kol * úschova
sezónních pneumatik

BONUS
seřízení světel ZDARMA

AUTOSTYL Trutnov, provozovna Bukovice 91 záruční a pozáruční servis vozů Škoda * prodej
originálních autodílů Škoda * prodej originálního příslušenství Škoda *
* prodej nových vozů Škoda, Peugeot a Toyota (autosalón Broumov) *
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▲ 31.12.2007 se konal Silvestrovský vejšlap

▲ Silvestr na polickém náměstí

▲ U Čertovy skály nemůže chybět pořádný čert

▲ Silvestr na polickém náměstí

▲ Sarka Farka v družném rozhovoru

▲ Pro příchozí byl připraven „Čertův šleh“

▲ Štědrý den - kaple sv. Kříže na Ostaši

Uzávěrka příštího čísla 6. března 2008 z Distribuce 12. března 2008
Vychází v nákladu 1 000 ks z Autor obálky: Martin Hrnčíř žák Grafického studia výtvarného oboru ZUŠ Police nad Metují

Později byla zahájena i výroba prvních, ještě primitivních
šroubovacích bruslí. O něco málo později již pracovalo v dílně okolo
40 dělníků. 24. prosince 1895 byla firma Katschner zapsána do
obchodního rejstříku – výroba bruslí, zástrčí, kloubových závěsů,
kovového zboží a veškeré zámečnické práce. Od roku 1896 převzal
tovární dílnu na kovové zboží v Mezihoří Emil Katschner; otec Josef
Katschner se pro pokračující zhoubnou nemoc vzdal i funkce předsedy
hasičského sboru. Zemřel 8. března roku 1897.
Emil Katschner se roku 1884 oženil s Marií, dcerou Františka
Pášmy, měšťana a kupce v Polici čp. 74. (Připomeňme, že to byl týž,
který pronajal svůj obchod jeho otci Josefu Katschnerovi.) V jejich
manželství se narodily tři děti, dospělosti se však dožil pouze syn Emil
(*1887). Jeho matka Marie zemřela jako 28letá již roku 1889 na TBC a
Emil Katschner se oženil podruhé – s Terezií Sternwaldovou. Syn Emil
pak absolvoval reálné gymnázium v Náchodě a poté studoval na
polytechnice v Curychu.
Kovodělná výroba v Mezihoří mezitím úspěšně pokračovala. Roku
1905 byla zahájena výroba dalšího sortimentu – šroubů; k tomu účelu
povolal ředitel Meier odborníky Scheweho a Neschedu, opět
z Remscheidu. Roku 1906 měla továrna již 100 zaměstnanců. Úzké
mezihorní údolí však pro další expanzi podniku nemohlo dále
vyhovovat. Proto 24. února roku 1910 podal Emil Katschner
městskému úřadu „žádost za vytyčení čáry regulační ku stavbě
továrny“ a bezprostředně nato zahájil stavitel František Erber stavbu
nového továrního provozu. „Od měsíce března Emil Katschner počal
stavěti novou továrnu na Nové ulici, kde tak zvaná Koubovna stála, na
bývalém při ní lučním a polním pozemku“ – zapsal Josef Brandejs.
Emil Katschner, již ve spolupráci se svým synem, inž. Emilem
Katschnerem přenesl koncem roku 1910 celou výrobu kovového zboží
ze své prosperující továrničky, postavené v Mezihorním údolí do
nového objektu. V nové továrně pracovalo cca 130 dělníků,
vyrábějících kovové zboží, šrouby a zejména brusle, jejichž výroba se
rozrostla a byla takřka monopolní v celém Rakousko-Uhersku. Téměř
současně se stavbou továrny byl postaven (přibližně na stejném
místě, kde stával bývalý hostinec „Koubovna“) i nový dům čp. 226, do
kterého se rodina Katschnerova koncem roku 1911 ze své budovy čp.
77 na náměstí, kde dosud bydlela, přestěhovala. Dům byl roku 1917
prodán MUDr. Františku Kacbundovi.
Roku 1911 byl továrník Emil Katschner zvolen starostou obce.
Průběh jeho starostenského úřadu však záhy negativně poznamenala
1. světová válka. Nejenže jeho starostenská funkce trvala nepřetržitě
po celou dobu války, navíc nepřetržité a stále se stupňující konflikty
v obci, způsobené vleklými zásobovacími potížemi s potravinami jej
nakonec donutily v únoru roku 1918 k rezignaci. Je ale typické pro
tehdejší starosty, že Emil Katschner po svém odstoupení z funkce
starosty prostřednictvím notáře oznámil, že „založil dvě studijní
nadace po 6.000 K ve prospěch studujících dětí svých dělníků,
příslušníků obce polické.“
Na druhou stranu však byla od roku 1916 zavedena
v Katschnerově továrně vojenská výroba, která dokázala udržet chod
továrny po celou dobu války, na rozdíl od protější továrny Viléma
Pellyho, kde byla textilní výroba pro nedostatek surovin postupně
zcela utlumena. Emil Katschner se řízení svého podniku vzdal roku
1920 a odstěhoval se do Prahy, kde trávil svůj zasloužený odpočinek.
Továrnu se zavedenou značkou EKP převzal jeho syn ing. Emil
Katschner.
Emil Katschner starší zemřel 8. dubna 1932 v Praze. Obřadu se
tehdy zúčastnila delegace města v čele se starostou Janem Vackem.
10. dubna byla urna s pozůstatky uložena na polickém hřbitově do
rodinné hrobky, za velké účasti občanů a dělnictva továrny EKP.

Inženýr Emil Katschner se oženil roku 1911 s Halinou
Friedrichovou, bydlící v Polici čp. 18. Josef Brandejs k tomuto sňatku
poznamenal: „Byla to dcera Josefa Fridricha, vrchního lesníka na Rusii
na Urálu. Bylť to syn polického zahradníka panského, již ku
pravoslavné víře přestoupeného, taktéž i nevěsta vyznání
pravoslavného zůstala i po sňatku co manželka Emila Katschnera
ingeneura a bydleli v nově postaveném domě při továrně. Emil a
Helena Kačnerovi novomanželé, v měsíci září propustili ředitele
továrny Odemera, Němce rozeného z Vestfálska, který po 11 roků
v továrně zámečnické ředitelem byl. Od propuštění ředitele řídějí onu
továrnu domácí odchovanci a Emil Katschner sám.“
Výroba v továrně se po skončení 1. světové války rychle
stabilizovala a pokračovala v tradiční výrobě. Zvláště kvalita bruslí
značky EKP byla příslovečná. Ing. Emil Katschner přirozeně lední
sporty podporoval. Jak v Polici, kde byl i jeho zásluhou založen roku
1931 oddíl ledního hokeje, ale i jinak, kdy do Police několikrát přivedl
na exhibiční představení tehdejší nejlepší české krasobruslaře. Sám
byl i výtečným fotografem a bylo jeho zásluhou, že roku 1927 byl
v Polici založen klub fotografů – amatérů, jehož předsedou se stal. V
prosinci 1937 oslavila firma EKP, továrna na brusle a šrouby, 50 let
svého trvání. Při této příležitosti podělil majitel firmy své dlouholeté
zaměstnance věcnými a peněžitými dary a obci věnoval 5.000 Kč na
sociální účely. Během německé okupace se aktivně zapojil do
odbojového hnutí, zejména spoluprací s Václavem Krupkou
z Pardubic, který byl jednou z vedoucích osobností tehdejších akcí
výsadkové skupiny Silver A, když jeho pardubický byt byl prvním
úkrytem parašutistů této skupiny. Do své rozsáhlé sítě zapojil i
továrníka ing. Emila Katschnera a především jeho syna Milana, který
prostřednictvím manželů Krupkových zásoboval léky a potravinami
parašutisty, ukryté v kryptě pražského pravoslavného kostela
sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici.
Rok 1945 však přinesl první černé mraky na dosud jasné obloze:
na firmu EKP byla v květnu uvalena národní správa, majitel továrny byl
zatčen a zcela absurdně obžalován z kolaborace. Sama firma
pokračovala v tradiční výrobě a přes citelný nedostatek pracovních sil
zakrátko dosáhla dřívější úrovně. V roce 1947 byla továrna nakonec
zase vrácena majitelům a vedení podniku se ujal syn Milan Katschner
(*1919). Připomeňme, že již roku 1948 firma vystavovala na veletrhu
v Praze novinku, která předešla dobu a našla uplatnění až dnes –
kolečkové brusle.
A poslední tečka za historií firmy EKP po únorovém
komunistickém puči: 27. června 1948 byly vyhláškou č. 1255 ministra
průmyslu Gustava Klimenta znárodněny strojírenské podniky EKP
(ing. Emil Katschner) a Hubka (Kovopol), sídlící vedle sebe (hranici
tvořil potok „Vrbičky“), sloučeny do jednoho podniku a další
vyhláškou ministerskou vyhláškou č. 1306 zařazeny do národního
podniku „Sigma-pumpy“ v Olomouci (podle zákona o znárodnění
podniků s více než 50 zaměstnanci z 28. 4. t.r.). Další vývoj pozdějšího
národního podniku Kovopol rovněž není nezajímavý, ovšem s historií
zakladatelů firmy nemá již nic společného. Snad jen to, že zde tradiční
výroba bruslí pokračovala až do roku 1960, kdy byla přeložena do
pobočného závodu v Olomouci.
Ing. Emil Katschner poté Polici natrvalo opustil, žil v Hranicích na
Moravě u své dcery Lenky Tugendliebové a zde roku 1974 zemřel ve
věku 87 let. Jeho syn Milan (*1919), poslední zástupce fy EKP z rodu
Katschnerů, emigroval, v prosinci 1948 se ve Švýcarsku oženil s
Karlou Löwensteinovou – Navrátilovou a odcestoval do Brazílie. Tam
roku 1984 v Santo Amaro zemřel. Zpopelněn byl v Sao Paulo a jeho
popel byl vysypán do moře v zátoce, kde prý rád sedával. Kdoví, jestli
tam vzpomínal i na Polici?
Miroslav Pichl
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